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AGENDA 

2 september                       Eerste schooldag 

23 september                     Studiedag (kinderen op de behandelgroep) 

3 oktober                           Leidens ontzet (kinderen op de behandelgroep) 
8 t/m 10 oktober                 IVIO examens VSO 

18 oktober                          Excursie VSO 
21 t/m 27 oktober               Herfstvakantie 

 

 

GEACHTE OUDER(S)/VERZORGER(S) 

 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 

U leest weer allerlei activiteiten van de SO en VSO afdeling. 

De klassen zijn aan het afronden, veel leerlingen stromen uit naar een 

vervolgplek. 

Komend schooljaar zijn er een aantal nieuwe leerkrachten in het SO en VSO. 

In het SO komt bij ons juf Marjolein v.d. Woude in de A klas werken, naast juf 

Annelore Koster.  

In de SO B klas komt naast juf Marianne Otto werken juf Anouk Brink. 

In het VSO is sinds de meivakantie in de A klas gestart leerkracht Marjolijn 

Prillwitz, zij gaat na de vakantie de overstap maken naar de VSO B klas, waar 

Juke v.d. Horst afscheid neemt en van haar prepensioen gaat genieten. 

In de VSO A klas gaat leerkracht Ino v.d. Zalm naar het bedrijfsleven 

vertrekken en komen Jan v.d. Plas en Marije Putter werken. 

Vele wisselingen, maar de nieuwe collega’s zullen zich in de 1e nieuwsbrief 

van het nieuwe schooljaar aan u voorstellen. 

 

Nieuwe Afdeling Innovatieve projecten: 

Ellen v.d. Meeberg is adjunct directeur geworden van een nieuwe afdeling 

Innovatieve Projecten, die naast de huidige ESB afdeling - en onder 

eindverantwoordelijkheid van de onderwijsmanager ESB ontwikkeld gaat 

worden voor leerlingen die onderwijs en zorg nodig hebben. De leerlingen 

staan of worden ingeschreven bij een van de locaties van de LKO. De nieuwe 

afdeling gaat met diverse zorgpartners samenwerken. 

 



 

Juf Annelore neemt de onderwijskundige taken van Ellen over en wordt de 

nieuwe onderwijs kundig begeleider van het SO, naast haar 2 dagen in de A 

klas. 

Marlous van Leeuwen, orthopedagoog SO, gaat ook 2 dagen werken voor de 

nieuwe afdeling en haar taken worden overgenomen door Sarah 

Nieuwenbroek , die al bij ons in het VSO werkt. 

Ook juf Gemma Hoek gaat voor de nieuwe afdeling werken evenals de 

fietsleerkrachten Judith Vallenduuk en Gijsbert Haasnoot. 

Administratief medewerker Adriana Berkheij gaat, naast de ESB, 1 dag werken 

voor de nieuwe afdeling. 

Voor nu wens ik u een hele goede zomervakantie. 

Alle leerlingen die uitstromen wensen wij heel veel succes en plezier op hun 

nieuwe plek . 

Alle leerlingen die blijven zien we graag weer lekker uitgerust terug in 

september. 

Vriendelijke groet, mede namens het ESB team, 

Berna Dubelaar 

Onderwijsmanager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SO KLASSEN 

 

Op 14 juni vierden wij de verjaardag van alle juffen en meesters van De Schakel. Het thema van de juffendag was Mario 

Bros. Er werden leuke spellen gespeeld en het sportveld was gezellig versierd. Het was een geslaagde dag! 

 

 

 

                   
 

 

 

                                          
 

 

De klassen hebben meegedaan met het project ‘Vlinders in de klas’. De eitjes, rupsen en poppen van het koolwitje werden 

in een bak gedaan met kool. Elke dag moest de bak worden verschoond, want rupsen eten niet alleen veel, maar poepen 

ook veel! Wij hebben gezien hoe er uit een eitje een rupsje komt, hoe deze rups zich helemaal vol eet, totdat deze groot 

genoeg is om zich te verpoppen. We hebben gezien hoe rupsen zich verpoppen en hoe er later uit een pop een vlinder 

komt. De vlinders zijn vrijgelaten op het terrein van Curium, hopelijk zien we hen nog af en toe vliegen! 

 

 

 



      

                       
 

 

              
 

De leerlingen hebben hun rapporten meegekregen. Vrijdag 19 juli is de laatste schooldag, wij wensen iedereen alvast een 

fijne zomervakantie! 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VSO KLASSEN 

 

Op 7 en 14 juni heeft het VSO-team 2 themalessen georganiseerd over Social Media.  De leerlingen hebben in kleine 

groepjes hun kennis en hun ervaringen met social media uitgewisseld en hebben gediscussieerd over een aantal 

stellingen. Daarnaast hebben ze in een interactieve les informatie gekregen over veilig internetten, wat te doen bij online 

pesten en hebben ze ervaren dat alles wat je op internet zet, altijd zichtbaar blijft. “Denk goed na voor je iets post” en 

“Ken je onlinevrienden” waren een van tips die leraar Ino meegaf.  

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

De leerlingen van het VSO hadden op 12 juli een excursie. Een leerling heeft hierover een verslag gemaakt. 

 

Op excursie naar de Hortus (Botanicus) in Leiden, 12 juli 2019 

Een verslag van M. Z. 

Vandaag was het dan eindelijk zo ver, wij zouden weer eens op excursie gaan! Ik had er onwijs zin in, maar of de andere jongeren 

ook zo enthousiast waren, weet ik niet.  Je moest ook komen opdagen als je rond deze tijd op gewone vrijdagen geen les had. Het 

zou je hele ochtend kosten ( betekent minder gametijd!). Op de zelfgemaakte uitnodigingsposter moesten we dat erop te zetten. 

Want zoals de docent al uit ervaring wist, is niet iedereen hier een grote natuurliefhebber (met uitzondering van 

´minecraftnatuur `).  

Om 9 uur kwam bijna iedereen netjes volgens de planning opdagen in de klas om te verzamelen. Met `de echte` openbare bus 

werden we naar het station in leiden gereden. Vervolgens liepen we nog een stukje ( 10 min ongeveer) naar Hortus Botanicus. We 

dachten geluk te hebben dat de regen was gestopt (toen nog wel tenminste).  

Toen wij daar aankwamen, werden wij ingedeeld in twee groepjes: de parfummakers en diegenen, die een verhaal over planten en 

hun geur gingen volgen. Na de pauze zouden we met elkaar ruilen van activiteit. 

Het ontwikkelen van je eigen luchtje vond ik onwijs leuk en lekker, omdat allerlei geuren door de ruimte vlogen.  Je mocht wat 

jijzelf geproduceerd had mee naar huis nemen, om zelf te gebruiken of als geschenk te geven. Er hing wel een beperkte 

houdbaarheidsdatum aan de parfum omdat die volledig e-nummervrij was. Maar dat maakt mij niet, dat maakte hem nog 

unieker en zeldzamer, omdat hij aan (mooie) tijd gebonden was. 

De les over de functie van de geur bij bloemen en bomen was ook best interessant. Elke vraag die in mij opkwam mocht ik stellen 

aan de gids, dat waardeer ik altijd bij rondleidingen. En de planten, die hij liet zien, prikkelden mij om nog eens terug te komen 

naar de Hortus Botanius.  

Ten slotte gingen we in het restaurant van deze bijzondere plek nog iets drinken. Op de kaart stonden standaarddranken zoals 

chocolademelk en koffie, maar ze hadden ook biologische theesoorten uit eigen tuin. Deze theesoorten werden geserveerd op een echt 

specifieke manier, die ik nog nooit heb gezien. Meer vertel ik niet; je moet zelf nog wat hebben om te ontrafelen als je naar de 

Hortus Botanius wil gaan.  

Rond kwart over twaalf maakten wij ons klaar om weer naar Leiden Centraal te gaan en van daaruit dan weer naar Curium te 

komen. Tot onze schrik kwam er een keiharde plensbui en bliksemfitsen! We hadden geen keus, ons vervoer zou niet wachten 

evenmin ook de lunch op eigen unit. Onder een paraplu, die mijn docent voor ons had gekocht, stapte ik met twee meiden stevig 

door. Hoe lief deze oplossing was bedoeld, deze paraplu uit de Hortus met groene  tropische bladen, was niet opgewassen tegen het 

slechte weer. 

 Toch vond ik dat  dit het uitje niet verpestte. Mensen zeggen dat het niet uitmaakt waar je naartoe gaat of hoe de omstandigheden 

zijn, maar met wie je gaat. Dat bepaalt of je het fantastisch of niet zou vinden; Ik vond deze dag dus echt geslaagd! 

                            



VSO CATERING 

 

                 
 

                                                                           
         

 


