
Beste ouder(s),verzorger(s) en leerlingen, 

Op woensdag 27 oktober is er een inloopmiddag geweest voor ouder(s), verzorger(s) van onze leerlingen. De 
opkomst was erg hoog, ongeveer 80 mensen waren aanwezig. Er is in groepjes meegedacht over ons nieuwe 
schoolplan. Erg fijn was het om te merken dat naast het gesprek over het schoolplan de ontmoeting met elkaar 
iedereen veel energie gaf. Ik wil iedereen bedanken die aanwezig was en een steentje heeft bijgedragen aan 
voortgang van het nieuwe schoolplan. 

De school heeft veel medewerkers in dienst die allemaal goed werk leveren voor de leerlingen. Helaas kunnen we niet 
voorkomen dat er medewerkers ziek worden. Het is momenteel moeilijk om aan geschikte vervangers te komen. We 
proberen zoveel als mogelijk intern op te vangen en extern te zoeken naar vervangers. Helaas lukt dit niet altijd en zal 
er lesuitval zijn. Dit landelijke probleem doet zich nu ook voor bij ons op school. 

Helaas moeten we constateren dat het coronavirus er weer verzorgd dat het aantal besmettingen toeneemt. We 
merken dit ook op school. Het aantal positief geteste medewerkers of leerlingen loopt langzaam op. We willen heel 
graag dat het ministerie de scholen open houdt. 

Daarom wil ik aan iedereen vragen om de basis maatregelen weer na te leven: 
- Was regelmatig je handen;
- Maak gebruik van de gel die overal staat;
- Maak de tafels regelmatig schoon;
- Laat je testen als je klachten hebt;
- En het advies om waar het kan de afstand van anderhalve meter te houden.

We hebben de afspraak dat de leerlingen in de pauzes naar buiten gaan. Het is voor iedereen goed om gedurende de 
dag zo nu en dan buiten te zijn. Als het regent of onder de 6 graden is kan er ook binnen gepauzeerd worden. Om 
ervoor te zorgen dat de leerlingen in de komende periode een overkapping buiten hebben is er besloten om weer 
tenten op de pleinen te plaatsen. De tenten zullen in de week van 15 november geplaatst worden. 

Kerst 

De kerstviering op donderdag 23 december ziet er dit jaar wat 
anders uit dan u van ons gewend bent. 
Ik het kader van de kerstgedachte willen wij de leerlingen een 
Kerstmarkt aanbieden met veel leuke activiteiten. Dat betekent 
een andere dagplanning dan nu in Magister staat. We zorgen 
ervoor dat de nieuwe tijden tijdig in magister komen, zodat u  het 
taxivervoer kunt regelen. 

Nieuwsbrief 
Schoolweek: 12 



Bij de invulling van de Kerstmarkt houden we rekening met de onderbouw en de bovenbouw, zodat het voor iedere 
leerling een leuke dag wordt. 
De indeling bespreken wij tijdig met de leerlingen. Het zal een programma worden van ongeveer 3 uur.  
Zijn er toch nog vragen dan kunt u die stellen aan de mentor. 

Wij wensen iedereen een fijn weekend! 

Belangrijke data 

Vrijdag 19 november 
08.30 – 12.30 Studieochtend (leerlingen lesvrij)  
12.30 – 16.00 Voorbereidingen open huis (leerlingen lesvrij) 

16.00 – 19.45 Open Huis (Flyer is als bijlage bijgevoegd)

Dinsdag 23 november  
19.00 – 21.00 DMR-vergadering 

Woensdag 8 december  
19.00 – 21.00 PWS-presentaties 4 vmbo 



De huidige coronamaatregelen maken dat wij ons Open Huis dit jaar 
digitaal houden. Ook online kunnen we je goed laten zien hoe we 
onderwijs geven. En ook hoe we je daarbij ondersteunen.

Kies bij je aanmelding een van de twee tijdsloten voor de drie 
presentaties van 20 minuten: 

• 16.00 – 17.15 uur
of

• 18.30 – 19.45 uur

In de presentaties krijg je informatie over:.  Een mentor en een pedagogisch hulpverlener vertellen over hun rol 
in de klas.. Aanmelding, ondersteuning, zorg en zij-instroom in een notendop.. Leerlingen vertellen over de VSO Daaf Geluk.

ONLINE OPEN HUIS 
vrijdag 19 november 2021

OP DE
DAAF GELUK

TEL JE MEE



ONLINE OPEN HUIS 
vrijdag 19 november 2021

Aanmelden doe je met de QR-code. Je komt dan bij het aanmeldformulier  
terecht en kiest jouw tijdslot. Na aanmelding ontvang je de links om 
digitaal bij de presentaties aanwezig te zijn.

Tip: bedenk vooraf welke vragen je wilt stellen! We proberen die zoveel 
mogelijk te beantwoorden tijdens ons online Open Huis.

We zien je graag op 19 november.

Team VSO Daaf Geluk

www.vsodaafgeluk.nl

Scan de QR-code en meld je aan voor 
ons online Open Huis
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