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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
Voor u ligt de nieuwsbrief van januari met hierin een aantal belangrijke onderwerpen.  
 
 

Wij wensen u allen namens het hele team een heel voorspoedig 
en bovenal gezond 2022 toe! 
 
Wij hopen dat u, ondanks Corona, genoten hebt van de feestdagen en de vakantie! 
Een nieuw jaar ligt voor ons vol wensen en verwachtingen. Een spannend jaar omdat we zo graag 
weer wat meer vrijheid willen! We willen graag weer naar "het gewone leven"!  
We moeten nog even geduld hebben en dit kost veel zelfdiscipline en vooral veel veerkracht en 
flexibiliteit van ons allemaal. We moeten het vooral SAMEN doen! 
 
Afsluiting van het jaar! 
We begonnen de kerstvakantie vroeger dan gepland. We waren toch verrast door de snelle 
sluiting van onze scholen. Het SO was al dicht. Wat "zuur" voor alle leerlingen, geen kerstgala en 

geen kerstdiner       , maar ook geen echt afscheid om de vakantie in te gaan. 
We hebben er daarom voor gekozen om alle leerlingen een kerstattentie te geven in de leuke 
tas, die we voor de vakantie hebben thuisgebracht. 
Hopelijk hebben jullie ervan genoten! 
 
Start Nieuwe jaar 
Ook in het nieuwe jaar zijn we nog niet klaar met Corona. De besmettingen lopen op door de 
nieuwe omikronvariant. Deze variant is zeer besmettelijk maar hij lijkt milder. De klachten, 
verkoudheidsklachten: neusverkouden, loopneus, niezen en keelpijn zijn opvallend. Ook 
hoofdpijn, hoesten, benauwdheid en verhoging of koorts kunnen hierbij horen! We verzoeken u 
alert te zijn en bij klachten meteen een zelftest doen! 
Wanneer de zelftest positief is, maak dan meteen een testafspraak bij de GGD. Wij adviseren nu 
ook de zelftest via de keel te doen. Laat ons weten wanneer de test positief is, uw kind moet dan 
thuis blijven totdat de klachten voor bij zijn! De GGD heeft hierover contact met U. 
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Personeel De Bouwsteen 
Juf Sharon, onze gedragswetenschapper, is weer begonnen met werken na haar zwangerschapsverlof. Meneer Jordy blijft ook 
nog 2 dagen werkzaam als gedragswetenschapper.  
Juf Mirjam heeft na 14 jaar werken op De Bouwsteen afscheid genomen. Juf Mirjam heeft erg veel betekend voor de 
schoolontwikkeling van onze school. We vinden het jammer dat ze weggaat. Ze heeft vandaag afscheid genomen van de 
leerlingen van haar klas. Ze heeft een nieuwe uitdaging gevonden op het ROC van Twente. We wensen haar veel succes in haar 
nieuwe baan.  
In VSO 1 blijven juf Siebine en meneer Steyn werkzaam. Juf Charlotte gaat op maandag en dinsdag het team versterken.  
 
 
Bezetting  
We hopen dat we zoveel mogelijk fysiek les blijven geven. Hiervoor hebben we enkele mensen beschikbaar. Echter bij een grote 
uitbraak van Corona zullen we moeten kijken wat kan. Dit kan betekenen dat u kind 1 of 2 dagen thuisonderwijs krijgt, danwel 
dat hij/zij zelfstandig aan het werk moet. Dit vinden we niet fijn, maar we merken dat we de bezetting niet altijd op orde 
hebben. We weten dat we hiervoor een beroep doen op ouder(s). Wij vragen hiervoor uw begrip. 
 
 
Studiedagen  
We zijn als team druk bezig met de ontwikkeling in de leerteams, het uitwerken van de portfolio's in de praktijkvakken, voor het 
ontwikkelen van een goed arbeidsgericht schooldiploma. We hebben een nieuwe muziekmethode aangeschaft voor de 
muzieklessen. 
Daarnaast zijn we bezig met het verbeteren van de instructie en het uitwerken van onze visie op leren. We zijn ons er van 
bewust dat leren vooral veel oefenen betekent. Herhalen van leerstof is belangrijk voor onze leerlingen. Dit doen we vooral 
door leerlingen positief te benaderen en vooral te complimenteren over wat ze al wel weten! Het is belangrijk om de 
leermotivatie te behouden en te stimuleren.  
 
 
Groepsbesprekingen 
Komende periode staat in het teken van besprekingen over de ontwikkeling van leerlingen. 
We kijken dan terug op het afgelopen half jaar en brengen alle leerlingen goed in beeld. 
We bespreken toetsen, testen en hoe de leerling functioneert in de klas. Ook stagevaardigheden worden geëvalueerd.  
Eind januari wordt er een gesprek in gepland om dit te bespreken. De oudercontacten zullen ook nu weer telefonisch zijn of 
digitaal. Via teams bespreken we dan wat we zien, hoe de leerling ervoor staat.  
 
In de vorige nieuwsbrief vertelde we al dat we door te toetsen een goed beeld van de ontwikkeling van onze leerlingen krijgen. 
Zowel op taal en rekenen, vanuit de Cito Pro/arbeid, maar ook brengen we andere vaardigheden zoals sociale vaardigheden,  
jezelf presenteren en omgaan met anderen in beeld. We willen graag dat leerlingen laten zien wat ze al kennen en kunnen, 
maar we willen ook dat u goed op de hoogte bent van zijn of haar ontwikkeling.  
We kunnen dan ook zien waar nog specifieke onderdelen en vaardigheden om extra aandacht en instructie vragen. 
Dit bespreken we met u als ouders. Daarnaast evalueren wij het ontwikkelingsperspectief. We bespreken of u kind zich 
ontwikkelt conform de leerlijn en leerdoelen. U krijgt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht van de klas. 
 
 
Muziek 
Veel leerlingen genieten van de muzieklessen die worden verzorgd door meneer Robin. 
We zien dat leerlingen met muziek bezig zijn en niet alleen muziek luisteren maar ook muziek willen maken. Het geeft veel 
plezier, er wordt gelachen en geoefend. Het is mooi om te zien dat leerlingen ontdekken dat ze talent hebben.  
Ook is er gelegenheid om te zingen. We zullen komende weken een start maken met het Bouwsteen koor. Leerlingen mogen 
zelf kiezen of ze hieraan mee willen doen.  
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Snus 
Nogmaals de informatie omtrent SNUS. 
We weten dat een aantal leerlingen snus (spreek uit: ‘snoes’) gebruikt heeft rondom school. Snus is tabak in de vorm van een 
vochtig poeder, dat onder de bovenlip gestopt wordt (zie foto). Het gebruik van snus is verboden in Nederland. En dus zeker ook 
op school. Voor snus-gebruik gelden de regels zoals die gelden voor gebruik en dealen van andere drugs (zie de schoolgids p 27). 
Wij letten hierop en nemen maatregelen als we leerlingen betrappen met snus. De nicotine in snus is erg verslavend en het kan 
bij veel gebruik zorgen voor bloedingen in de mond. 
U helpt uw kind door erover te praten. En waarschuw ons ook als u concrete signalen heeft over handel in snus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Team VSO De Bouwsteen   
 


