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VIERINGEN  
Met het ingaan van de wintertijd gaan 
we de koude, maar ook gezellige 
dagen van de winter tegemoet. In de 
klassen wordt er fijn gespeeld, hard 
gewerkt en liedjes gezongen met 
elkaar. In deze nieuwsbrief kunt u iets 
lezen over de activiteiten en 
bijzondere dagen van de komende 
weken. Als eerste staat het 
Sinterklaasfeest gepland op vrijdag 2 
december. De kinderen hebben er al 
zin in! Op vrijdag 2 december zijn 
alle kinderen van het SO om  12.00 
uur uit. Vergeet u niet om dit zelf 
door te geven aan het vervoersbedrijf?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijke groet,                                       
Mede namens het team,                       
Margo van Berlo en Patricia Mete 

OVERNAME 
SCHOUDERCOM 
Onlangs hebben alle scholen 
bericht gekregen dat 
SchouderCom overgenomen 
gaat worden door Social 
Schools. Social Schools biedt 
vergelijkbare functionaliteiten 
als SchouderCom en daarnaast 
bieden zij nog meer 
mogelijkheden om de 
communicatie tussen 
ouder(s)/verzorger(s) en school 
zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Het goede nieuws is 
dat alle huidige 
gebruikersaccounts zullen 
blijven bestaan en dat alles 
automatisch zal worden over 
overgezet. Indien nodig zullen 
wij u nog extra informatie 
geven als er onverwachts toch 
onduidelijkheden zijn. Begin 
december zal alles worden 
omgezet naar Social Schools. 

 

 

 

 

 

 

 

In januari 2023 start Reinaerde met een pilot van het geven van therapie in 
samenwerking met hulphond Nederland. De therapie is erop gericht om 
stagnerende ontwikkeling op verschillende leefgebieden weer op gang te 
brengen. De focus ligt op het verbeteren van communicatieve vaardigheden, 
spanningsregulatie en effectregulatie. Daarnaast kan het zorgen voor het 
vergroten van zelfinzicht, zelfstandigheid en weerbaarheid. Wij zijn in 
gesprek met hulphond Nederland of deze therapie ook ingezet kan worden 
voor een aantal van onze leerlingen. Binnenkort ontvangt u van ons meer 
informatie hierover. De pilot start in de portacabin (deze staat buiten het 
schoolgebouw), zodat we eerst kunnen kijken hoe dit zal gaan. Eventueel 
kunt u alvast meer informatie lezen door te klikken op deze link: Hulphond 
Nederland 
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https://www.hulphond.nl/over-ons/
https://www.hulphond.nl/over-ons/


  

 

 

 

AMBITIES EN DOELEN 
Op dinsdag 8 november hebben we met een aantal ouders 
gesproken over ambities en doelen voor de komende jaren. We 
hebben met elkaar gesproken over waar ouders op dit moment 
tevreden over zijn en waar zij nog tips voor verbetering zien op 
korte en lange termijn. Wij nemen de besproken punten mee in 
het schoolplan van 2023-2025. Ontzettend fijn dat een aantal 
ouders de tijd hebben gevonden om ons deze input te geven. 
Nogmaals bedankt daarvoor. Hieronder een kleine samenvatting 
van wat er is besproken. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolplan 
2023-2025 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

De Blink  

David Tenierslaan 8 

3904 ZA Veenendaal 

www.blink-veenendaal.nl 

Mail: info@blink-veendaal.nl 

Telefoon: 0318 51 17 41 

Sintviering vrijdag 2 december tot 12:00 uur 

Op vrijdag 2 december komt de Sint met zijn Pieten een bezoek brengen aan De Blink SO.  

De gymzaal zal voor deze speciale dag omgetoverd worden in een gezellige huiskamersfeer, zodat de Sint zich 
helemaal thuis voelt. Per klas gaan de leerlingen op bezoek in de gymzaal. Tijdens het bezoek wordt er 
gezongen, gedanst en misschien wel een gedicht gelezen. De klassenteams zullen weer mooie foto’s en filmpjes 
doorsturen via SchouderCom, zodat u ook een beeld heeft van deze gezellige ochtend! 

Uitnodiging Kerstviering met ouder(s)/ verzorger(s) 

Wat fijn dat we jullie na een aantal jaren weer uit mogen nodigen voor een kerstviering op school! De vieringen 
zullen plaatsvinden op donderdag 22 december onder schooltijd in de gymzaal. Elke groep heeft een eigen 
moment waarop de vieringen plaatsvinden. Na afloop is er koffie/thee met wat lekkers erbij. 

Let op de indeling van de tijden per groep: 

Tijd Groep 

09:00 – 09:30 Koraal 

09:35 – 10:05 Juweel 

10:10 -10:40 Briljant 

10:45 – 11.15 Parel 

11.30- 12:30  Jade en Kristal 

12:45- 13:45 Robijn, Saffier en Diamant 

We willen u vragen om niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de viering aanwezig te zijn. U wordt 
opgevangen en naar de gymzaal gebracht. Een opa, oma of ander familielid is ook van harte welkom om 
aanwezig te zijn. We kijken ernaar uit om dit feest samen te vieren! 

Hartelijke groet, de kerstcommissie 

 

 


