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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van december 2018. Het is de laatste nieuwsbrief onder de
naam ‘Regenboog’. Vanaf januari maakt de school deel uit van CVO. Aan deze nieuwsbrief is
een informatiebrief toegevoegd van de directie van CVO Accent. De nieuwe website van
VSO op noord is na de kerstvakantie actief.
Kerstviering.
De jaarlijkse kerstviering vindt plaats op 20 december. De leerlingen eten op school dus hoeft
u geen lunchpakket mee te geven. s Middags vieren we kerst in de Oranjekerk van 13.30 tot
14.30 uur. U bent van harte welkom! Na afloop van de kerstviering in de kerk mag u uw kind
of pupil direct mee naar huis nemen. We willen u wel vragen dit aan de leerkracht door te
geven en het te melden bij de taxicentrale.
Kerstvakantie
Volgende week vrijdagmiddag start de kerstvakantie om 12.30 uur. De vakantie duurt van 22
december t/m 6 januari 2019.
Open dag
In januari organiseert de school een open dag voor nieuwe leerlingen op 22 januari 2019
Geïnteresseerde ouders van toekomstige leerlingen zijn dan van harte welkom om de school te
leren kennen. Het programma duurt van 13.00-19.00. Tussen 13.00 en 15.00 uur kunt u lessen
bekijken en daarna vinden er workshops en lezingen plaats. Indien u ouders kent die nog een
school voor VSO zoeken, wilt u hen dan hierop attent maken. Meer informatie over de open
dag vindt u op onze website.
Ouderfonds
Indien u het ouderfonds nog niet betaald heeft, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? U
kunt het bedrag van € 50 overmaken op het banknummer van de school:
NL62 ABNA 0516971905
Studiedag 4 maart 2019.
We willen u nu alvast melden dat de school op 4 maart 2019 gesloten is in verband met een
studiedag voor het team.
We wensen u een fijne vakantie, prettige kerstdagen en een gelukkig 2019
Met vriendelijke groet namens het team
Dick Everts en Aart Langerak
Directie a.i.

