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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. Middels deze nieuwsbrief willen wij u
informeren over een aantal zaken die betrekking hebben op onze school.
U zult de nieuwsbrief elke eerste vrijdag van de maand ontvangen.
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Schoolregels
Het inleveren van de telefoon is een regel die binnen onze school veel rust geeft. We zijn
hiermee gestart zodat leerlingen onder schooltijd zich echt kunnen focussen op "het leren" en
het werken in de praktijk. Een groot compliment voor alle jongeren die deze regel respecteren en
hier goed mee omgaan!
Bereikbaarheid via school is er altijd! U kunt ons altijd bereiken via het algemene schoolnummer.

Open huis!
Om kennis te maken met onze school en ons onderwijs organiseren we elk jaar een open huis.
Dit is voor onze leerlingen en hun ouders een mooie kans om de school, de juffen en meesters te
leren kennen.
Ook zijn er op die middag momenten waarop we informatie delen over het onderwijs. We
vertellen iets over de school en de praktijkvakken en hoe een schoolloopbaan op VSO De
Bouwsteen is opgebouwd.
Het open huis zal dit jaar gehouden worden eind oktober. Door alle aanpassingen vanwege
corona is die datum nog niet vastgesteld. We laten u zo spoedig mogelijk weten wanneer dit
wordt gepland.
De praktijkvakken zijn verdeeld over de week en regelmatig staat er een vak gepland. We zien
dat leerlingen graag willen leren en groeien, als mens en in het vak/ambacht. Dat is natuurlijk
ook onze missie.
Coronaregels voorbij
Vanaf deze week zijn er geen maatregelen meer in de school. We hebben maandag getrakteerd
op taart omdat alle leerlingen zich keurig aan de regels hebben gehouden. Zij verdienen "een
grote pluim". We hopen dat ook de besmettingen meevallen. Het blijft wel belangrijk dat
wanneer de leerlingen klachten heeft u meteen actie onderneemt en dit meldt. Bij klachten blijft
uw kind thuis en is het advies om bij de GGD te gaan testen.
We blijven de komende periode nog voorzichtig omdat niet alle leerlingen gevaccineerd zijn.
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Personeel De Bouwsteen
Juf Sharon is deze week bevallen van een prachtige dochter Luus! De komende werken zal zij nog genieten van haar
zwangerschapsverlof.

Stagiaires
Zoals in de vorige nieuwbrief vermeld hebben we dit schooljaar weer verschillende stagiaires binnen de school.
Juf Fleur loopt stage in VSO 2a, juf Emine in VSO 2b, juf Puck in VSO 3 en binnen de CvB en juf Fleur bij gym.
We hopen dat zij een leerzame tijd hebben binnen onze school.

Vakantie en studiedagen
Alle vakanties, studiedagen en roostervrije dagen kunt u vinden op onze website! De komende periode zijn dit de
belangrijkste data om te noteren:
5 oktober: studiedag Attendiz, leerlingen vrij
18 t/m 22 oktober: herfstvakantie
29 november: studiedag

Studiedagen
De eerste studiedagen zitten er al weer op. Op 10 september was het de bedoeling om teambuilding te gaan doen. Helaas
hebben wij ervoor moeten kiezen om dit niet door te laten gaan. Op dat moment speelde Corona een rol in de school.
Wij hebben er voor gekozen om deze middag in te vullen met administratieve zaken.
Op 20 september was het thema voor het VSO werken aan onderwijskwaliteit en gedrag. Waar deze thema’s al goed
geïntegreerd zijn binnen onze school zijn wij samen met Academica onze kennis en vaardigheden aan het versterken.
De Attendizdag 5 oktober staat vooral in het teken van de kernwaarden van Attendiz. Alle scholen van Attendiz werken
met elkaar aan de betekenis van deze kernwaarden.
29 november staat de studiedag in het teken van gedragsregulatie en zelfregulatie.

Schoolaanwezigheid - schoolverzuim
We vinden het belangrijk dat alle leerlingen op school komen. Meld op tijd dat uw zoon of dochter niet kan komen naar
school. Mocht het niet lukken uw kind te motiveren tot school, laat het ons dan weten. Wanneer we snel schakelen zien
we dat we snel dit kunnen oplossen.
Wij hebben nauw contact met de leerplichtambtenaren van de verschillende gemeenten. Het is onze verplichting
ongeoorloofd verzuim te melden. Bij regelmatig ziekteverzuim stemmen we af met onze schoolarts.

Muziek in de school
Sinds dit schooljaar is ons team uitgebreid met een muziekdocent. Iedere klas heeft muziek op het rooster staan. We
hebben hiervoor een prachtig lokaal ingericht met verschillende muziekinstrumenten. We zien dat leerlingen hiervan
genieten. We hebben dit ingezet vanuit de NPO gelden. Hiermee beogen we dat leerlingen door muziek meer met elkaar
samenwerken en er gesprekken ontstaan over emoties en gevoelens. Het in contact zijn met elkaar hebben we lange tijd
moeten missen. We besteden hier extra aandacht aan.

Toestemmingsformulier
Mocht u het toestemmingsformulier nog niet hebben meegegeven aan uw zoon of dochter, wilt u dat dan zo spoedig
mogelijk doen?
Met vriendelijke groet,
Team VSO De Bouwsteen

