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GEACHTE OUDER(S)/VERZORGER(S)

Het schooljaar zit er bijna op en wat een gek schooljaar hebben we dit
jaar met elkaar beleefd!
Met de leerlingen is op alle mogelijke manieren gewerkt: fysiek
lesgeven, via teams lesgeven op afstand en gelukkig de laatste periode
weer zo normaal mogelijk lesgeven.
Het is voor iedereen een intensief jaar geweest waarin we ook hebben
gezien hoe we moesten schakelen naar andere manieren van lesgeven
en omgaan met elkaar. Maar het is ons gelukt en daar mogen we trots
op zijn.
Volgende week begint de zomervakantie. Diverse leerlingen nemen
deze week afscheid en gaan starten op nieuwe plekken waar ze zich
verder kunnen ontwikkelen.
Sommige leerlingen zien we na de zomervakantie weer terug.
Wij wensen u en alle leerlingen een hele fijne vakantie toe.
Graag zien we jullie allemaal weer in goede gezondheid terug!
Als bijlage vindt u een laatste bericht van de Leo Kanner
Onderwijsgroep over op reis gaan naar het buitenland. Leest u het
s.v.p. zorgvuldig door zodat u weet hoe te handelen, ook bij thuiskomst
en start nieuwe schooljaar.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Berna Dubelaar
Manager afdeling ESB en School zonder Muren

SO KLASSEN

Wat was het fijn om in de afgelopen periode weer volgens de normale afspraken naar de trainingsklassen
te kunnen komen. Bijna alle leerlingen waren weer op Curium, en de meeste juffen waren ook aanwezig.
Er is in de laatste weken voor de vakantie door iedereen nog hard gewerkt. Gelukkig konden we ook af en
toe ontspannen met een knutsel-of tekenopdracht. Dat kunt u wel zien op de foto’s.
Veel leerlingen die ons gaan verlaten, hebben nog uitgebreid in klastijd. Zij hebben zich goed voorbereid
op de overstap naar hun nieuwe plek. Er zijn ook nog een paar kinderen gestart met wennen in de
trainingsklassen, knap hoor, zo vlak voor de vakantie.
De laatste week is ingegaan en we maken er met zijn allen nog een fijne, bijzondere week van.
We wensen iedereen een heel fijne vakantie, met hopelijk veel zon!!
Tot ziens, of tot volgend jaar.
Leerkrachten SO ESB

VSO

Een leerling van het VSO heeft een filmpje gemaakt met een impressie van het schooljaar in het VSO. U
kunt het filmpje bekijken door op onderstaande link te klikken f de QR-code te gebruiken.

https://youtu.be/fcj1UR2Te2k

NIEUWE MEDEWERKERS

Ik ben Norma Stapersma en leerkracht van de SO A klas in de Schakel. Ik
vervang juf Annelore Koster wegens zwangerschapsverlof.
Wie ben ik?
Ik ben 57 jaar en heb een puberzoon van 15 jaar. Samen met hem en onze
rode kat Tommie woon ik in Hillegom. Een mooi dorp in de Bollenstreek.
Mijn hobby's zijn reizen, koken, muziek, lezen en wandelen langs het strand
en genieten van het zonnetje op een terrasje.
Naast mijn hobby's is mijn werk eigenlijk ook mijn hobby; Kinderen
lesgeven en een leuke en leerzame schooltijd geven vind ik erg belangrijk.
Ik werk al heel wat jaartjes als juf in het onderwijs, maar bij het speciaal
basisonderwijs ligt mijn hart en passie. Ik heb al eerder hier op ESB CuriumLUMC gewerkt in 2013 toen er een juf ziek was.
Het schooljaar loopt bijna ten einde en na de zomervakantie werk ik 3
dagen. Voor nu iedereen een fijne zomervakantie gewenst met vooral vaak
mooi weer en vele mooie relax -en vakantie momenten. Geniet ze allemaal!
Tot ziens na de zomervakantie.

Mijn naam is Emilie Eekhout en ik ben sinds kort werkzaam als
orthopedagoge bij de ESB. Ik vervang onze collega Sarah die nu met
zwangerschapsverlof is. Zij zal rond kerstmis weer terug zijn bij de ESB.
Ik ben 29 jaar en woon samen met mijn vriend. In mijn vrije tijd zing ik in
een koor en sport ik graag.
Ik heb sinds mijn studie psychologie gewerkt in de zorg en het onderwijs.
Zo heb ik begeleiding gegeven aan kinderen met autisme en heb ik gewerkt
als orthopedagoog bij een school in speciaal onderwijs.
Ik denk graag mee over wat leerlingen nodig hebben en welk onderwijs en
begeleiding het best passend is. Fijn dat ik op deze mooie afdeling mag
werken.
Tot snel!

Corona en vakantie
Na de zomervakantie zullen alle scholen van de Leo Kanner
Onderwijsgroep weer gewoon volledig open zijn volgens de reguliere
roosters. Volwassenen houden zich ook dan nog steeds, en voor zover
mogelijk, aan de regel van 1,5 meter afstand.
Als u en uw kinderen in de vakantie naar een gebied reist dat door het
Ministerie van Buitenlandse Zaken is aangemerkt met de kleuren oranje
of rood, moet u (en uw kind, indien het ouder is dan 12 jaar) bij
terugkeer in Nederland altijd eerst 14 dagen in thuisquarantaine. De
reisadviezen van het ministerie vindt u op
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. Dat betekent
dat in die situatie, als uw kind ouder is dan 12 het niet naar school mag
komen, en u als ouder niet op het schoolplein mag komen.
We raden u daarom dringend aan om niet naar zo’n gebied te reizen, en
zeker niet in de laatste veertien dagen van de vakantie. Let erop dat
reisadviezen snel kunnen veranderen. Indien u in een land of gebied bent
waarvan het advies tijdens uw verblijf verandert van geel naar oranje of
rood dan dient u dit gebied zo snel mogelijk te verlaten.
Verzuim vanwege een verplichte quarantaine na een vakantie moeten wij
melden bij de leerplichtambtenaar. Overlegt u daarom bij twijfel over
een situatie altijd tijdig met de leiding van de school.
We realiseren ons dat voorgaande melding opnieuw een inperking is,
waarvan we er al zo veel hebben gehad de afgelopen periode.
Tegelijkertijd zien we ook dat de achterliggende maanden per saldo heel
goed zijn verlopen. Het onderwijs is, zo goed en zo kwaad als het ging,
doorgegaan. Er kwam onverwacht veel creativiteit los in het
afstandsonderwijs zoals dat in korte tijd tot stand kwam. De
achterstanden die leerlingen hebben opgelopen op onze scholen lijken
beperkt te zijn, en sommigen zijn zelfs sneller vooruitgegaan dan
verwacht. We zijn onze collega’s, maar zeker ook u, als ouders en
verzorgers, buitengewoon dankbaar voor alle betrokken inzet de
afgelopen tijd. De kans is groot dat de ‘Corona-crisis’ nog niet achter ons
ligt. Maar tegelijkertijd weten we nu wel: we kunnen die samen het
hoofd bieden!
Een heel goede, ontspannende vakantie toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Rien Timmer en Sander Verheul, College van Bestuur
Berna Dubelaar, Ben Kottenhagen, Rick van het Maalpad, Peter van den
Oever, Douwe Splinter, Paul van der Vijver, Eline Wildeman,
Locatiedirecteuren

