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Beste ouders en verzorgers,
Het schooljaar is bijna ten einde. Nog zo’n 8 weken en het is zomervakantie
. Het lijkt lang maar de tijd gaat snel en we hebben nog veel te
doen. Maar het gaat ons samen lukken!
De examens zijn bijna af en breekt de spannende tijd voor een ieder
aan; hoe zijn de resultaten? We duimen!

BELANGRIJKE
DATA:

In de laatste schoolweek zijn de schooluitjes gepland, deze hoort u van
de docenten. Maar op 2 juni hebben we onze jaarlijkse cultuurdag. En
ik beloof deze ziet er fantastisch uit; van bloemschikken tot koken met
onze Oekraïense gasten in het dorp.
Leerlingen naar de musical 14 in het Afas- theater;
Woensdag 6 april zijn we met de 3e jaars leerlingen en aantal uit andere
klassen (totaal waren we met 57) naar de musical 14 geweest. Wat een
belevenis! Een verslag kunt u zien op de website van “vrienden van de
Donnerschool.

26-05-2022 en 27-05-2022
Hemelvaartsdag en vrijdag
vrij
6 juni 2022 tweede pinksterdag vrij
7 juni studiedag, leerlingen
zijn vrij
5 juli OPP avond

Aankomst op school
Een groot aantal leerlingen komen met een taxi op school. We zien bij het VSO steeds vaker dat de leerling bij aankomst op school, gelijk het dorp ingaat om oa te gaan roken of te chillen. Dit is echt niet volgens de afspraken!
Wanneer de leerling de taxi verlaat valt deze onder de verantwoording van school. De leerling loopt
rechtstreeks naar zijn docent die hem/haar buiten of in de klas ontvangt.
Ik wil u verzoeken dit met uw zoon of dochter nogmaals goed af te spreken!

Kennismakingsmoment
Maandag 27 juni is er de jaarlijkse kennismaking nieuwe klassen van 13.00 uur tot 14.00 uur gepland.
Voor de huidige leerlingen is het kennismaken in de nieuwe klas en groepsdocent. Voor de brugklassen
is het helemaal spannend want ze gaan naar de “grote school”.

Vakantierooster 2022-2023
Het vakantierooster en de studiedagen staan op de
website:
https://www.donnerschool.nl/vso-de-glind/
agenda

Met vriendelijk groet,
Tjeert Jan Bosman

