Info
voor ouders en verzorgers van onze leerlingen

woensdag 24 juni 2020

\

Beste ouders/verzorgers,
Namens het hele team van Sbo Universum wil ik u hartelijk danken voor
de samenwerking met school in dit bijzondere jaar. U heeft hard moeten
werken om er voor te zorgen dat wij uw kind onderwijs konden blijven
geven. Wij zijn blij het schooljaar met de kinderen af te kunnen sluiten af
op school. Dit schooljaar zullen wij niet snel vergeten.
Komende week gaan wij afscheid nemen van groep 8. Dat is anders dan
anders maar het zal zeker feestelijk zijn.
Verder nemen we afscheid van juf Edith. Zij heeft 40 jaar in het onderwijs
gewerkt, waarvan heel veel jaren voor SBO Universum. Wij danken haar
heel hartelijk voor alles wat zij voor ouders, kinderen en ons als collega’s
heeft betekend. Wij wensen haar een prachtige pensioentijd toe.
Ook nemen wij na een jaar afscheid van juf Sharon van DoeLab. Juf
Sharon gaat DoeLab op een andere school verzorgen. Juf Melanie zal op
Universum haar werkzaamheden overnemen. Juf Sharon heeft in korte
tijd een plek in ons team en in ons hart veroverd. Het is ﬁjn dat ze als
collega binnen Innoord haar werk kan voortzetten.
Juf Mirjam en juf Annet hebben hun werkzaamheden weer (bijna) volledig
hervat. Dat betekent dat wij komend schooljaar weer op volle sterkte zijn.
In deze tijd van personeelstekorten prijzen wij ons gelukkig met een
compleet team.
Daarmee komt er ook een eind aan de werkzaamheden van juf Fardau in
groep Zon. Zij is bij ons gestart in maart en nog maar nauwelijks
ingewerkt moest zij noodgedwongen thuisonderwijs verzorgen in
samenwerking met juf Tessa. Ook juf Fardau willen wij hartelijk danken
voor haar inzet voor de school en kinderen.
Op donderdag 2 juli zwaaien wij de kinderen uit en u vanaf afstand.
Namens iedereen van Sbo Universum wensen wij u en uw gezin een
goede zomer. Blijf vooral gezond!
Pien Verburg Directeur.
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PAK JE KANS DEZE ZOMER!!!!!

Beste ouders,
In verband met COVID 19 kon ik helaas geen ‘Pak je
Kans’ Spreekuur draaien bij SBO Universum. Ik hoop
dat er naar de zomervakantie weer meer kan en ik u
allemaal op de school kan ontmoeten.
In de zomervakantie ben ik gewoon bereikbaar voor al uw vragen over
ﬁnancien en/of leuke tips wat te doen in de zomervakantie met de
kinderen.
U kunt mij bellen of appen op: 06-13586242 of mailen op:
l.vanaltena@doras.nl.
Ik spreek u graag! Warme groeten, Linda

Ouderbijdrage
Helaas hebben wij van een heel aantal ouders geen ouderbijdrage ontvangen dit
schooljaar. Ondanks dat de schoolreisjes niet door zijn gegaan, hebben wij allerlei
activiteiten gedaan die mede betaald worden van de ouderbijdrage. Ook de
afsluiting van het schooljaar en de activiteiten voor de schoolverlaters worden
vanuit de ouderbijdragen betaald.
Voor de ouders die het kampgeld wel betaald hebben zal de € 50,- euro
verrekend worden en ontvangt u € 35,- van ons terug. Deze ouders ontvangen
apart van ons bericht hierover.
Heeft u een stadspas dan kunt u deze alsnog laten scannen. Dit kost u zelf niets
extra’s. Dit wordt vanuit de gemeente voor u betaald. Wilt u hiervoor a.u.b.
contact opnemen met Judy op maandag, dinsdag en vrijdag, 020-6361539 of
mail naar info.universum@innoord.nl. Zij maakt graag een afspraak met u om dit
in orde te maken.
Het bedrag van € 50,- kunt u alsnog overmaken op rekening NL60 TRIO
0788795295 t.n.v. Innoord onder vermelding van de naam van uw kind.
Dank u wel.

Eindﬁlm groep 8
Anders dan vorig jaar zal er geen eindmusical zijn ter afsluiting van de
schoolperiode op Sbo Universum. Uiteraard willen wij onze
schoolverlaters een mooie herinnering meegeven en wordt er op
donderdag 25 juni gewerkt aan een eindﬁlm met de leerlingen van groep
8. De ouders van onze schoolverlaters hebben inmiddels een brief
ontvangen hoe we het afscheid verder vormgeven. De leerlingen hebben
kampactiviteiten op school en woensdagmiddag 1 juli nemen wij ofﬁcieel
afscheid van elkaar.

Rapportgesprekken
Op maandag 22 juni en dinsdag 23 juni hebben wij studiedagen gehad.
Op deze dagen zijn rapporten en ontwikkelingsperspectieven geschreven.
De leerkrachten hebben daarover contact met u opgenomen of zullen dat
deze week nog doen. De rapporten worden volgende week woensdag 1
juli meegegeven. Ook ontvangt u dan een brief met de groepsindeling van
volgend schooljaar.

Inleveren chromebooks
Aangezien de kinderen weer op school les krijgen
zouden wij u vriendelijk willen verzoeken de
chromebooks mee terug te geven aan uw
kind(eren). Deze zijn in bruikleen gegeven en wij
willen de chromebooks graag terug op school
ontvangen.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf is inmiddels geweest. Heeft u hulp nodig bij het bestellen van
de foto’s dan kunt u contact opnemen met haar: 06-10633897.

Oproep medezeggenschapsraad (MR)
Er zijn twee ouders die zich gemeld hebben met interesse. We zijn heel
blij met de reacties. We hopen aan het begin van het nieuwe schooljaar
een voltallige MR aan u voor te kunnen stellen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lieke of Joan J. via:
l.schuring@innoord.nl of j.jansma@innoord.nl.

Activiteiten tijdens de zomervakantie
Vanuit de gemeente worden er voor kinderen activiteiten georganiseerd.
Op verschillende sites kunt u informatie vinden en uw kind aanmelden.
Zomeractiviteiten van 4 juli tot 16 augustus kunt u o.a. vinden via
noordbeweegt.nl of www.midzomermokum.nl en kijk op onze
website www.sbo-universum.nl

De laatste schooldag is donderdag 2 juli. Op maandag 17 augustus
starten wij weer aan het nieuwe schooljaar.

Vakantierooster 2020-2021 en
studiedagen
Sbo Universum
Start schooljaar
Studiedag
Herfstvakantie
Studiedagen
Vrije dag leerlingen
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Studieweek
Goede vrijdag
- leerlingen vrij
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
& Suikerfeest
Vrije dag
Studiedag
Tweede Pinksterdag
Studiedagen
Leerlingen school
tot 12.15 uur
Zomervakantie

17-08-2020
09-09-2020
12-10-2020 t/m 16-10-2020
19-11-2020 en 20-11-2020
18-12-2020
21-12-2020 t/m 01-01-2021
22-02-2021 t/m 26-02-2021
01-03-2021 t/m 05-03-2021
02-04-2021
05-04-2021
26-04-2021 t/m 07-05-2021
13-05-2021
14-05-2021
20-05-2021
24-05-2021
28-06-2021 en 29-6-2021
09-07-2021
12-07-2021 t/m 20-08-2021

Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl

