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Beste ouders/verzorgers, 

 

Gisteravond is er door de rijksoverheid op de persconferentie bekend gemaakt dat de scholen 

voor V(S)O na de meivakantie nog niet open kunnen. Als voorlopige datum om weer te kunnen 

starten, wordt 1 juni genoemd. Dit is echter nog onder voorbehoud. 

 

Inmiddels staat de meivakantie voor de deur en is er de afgelopen periode hard gewerkt door de 

docenten om het ‘onderwijs op afstand’ zo effectief en toegankelijk mogelijk te maken.  

Voor het team was het werken met Microsoft teams, Edmodo, Forms, Lesson-up etc. wennen, 

maar waarschijnlijk was het voor u als ouder(s) nog veel meer wennen om uw zoon of dochter 

hele dagen thuis te hebben. Ik wil u bedanken voor alle begrip en hulp bij het schoolwerk aan uw 

zoon of dochter.  

 

Wij wensen u en onze leerlingen een gezonde meivakantie. 

  

Vriendelijke groet, 

Namens het team, 

 

 

 

Gonny van Moorsel 
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Noodopvang/vakantie 

Inmiddels hebben 5 leerlingen dankbaar gebruik gemaakt van onze noodopvang. Tijdens de 

meivakantie stopt deze opvang én ook het onderwijs op afstand. De meivakantie is van 

donderdag 23 april tot en met dinsdag 5 mei. 

De noodopvang zal vanaf 6 mei weer open zijn. Indien u hier gebruik van wenst te maken kunt u 

dat kenbaar maken bij de mentor van uw zoon/dochter. Het verzoek wordt dan besproken met 

de directeur en zij zal hierover een besluit nemen. 

Examens 

Van 25 tot en met 29 mei vinden de schriftelijk college-examens plaats. Ouders, leerlingen en 

mentoren zijn hierover al geïnformeerd. Het rooster ter ondersteuning is inmiddels ook al 

verzonden. Mochten er nog vragen zijn omtrent het examen, neem dan contact op met de 

mentor van uw zoon of dochter. 

Infoavond Uitstroom Arbeid gaat niet door 

Vanwege de maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd rondom het Corona virus, zien wij 

ons helaas genoodzaakt de infoavond over ARBEID op 26 mei te annuleren. 

 

Wij gaan deze avond opnieuw organiseren zodra er meer duidelijkheid is over schoolgang en 

richtlijnen rondom afstand bewaren. Waarschijnlijk wordt deze infoavond na de zomervakantie, 

in het najaar opnieuw ingepland. 

 

Uiteraard houden wij u op de hoogte van een nieuwe datum, via onze nieuwsbrief en op de 

internetsite. Wanneer u vragen heeft, of informatie nodig heeft over de uitstroom van uw kind 

(die dit jaar uitstroomt), kunt u contact opnemen met Angelique Fleuren, trajectbegeleider. 

(a.fleuren@sgmbrouwerij.nl). 
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Zivver, wat is dat? 

Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met (privacy)gevoelige informatie vinden wij erg belangrijk. 

Huidige middelen zoals ‘gewone’ email, fax of post, zijn in toenemende mate kwetsbaar of 

inefficiënt. Daarom hebben wij gekozen om voortaan ZIVVER te gaan gebruiken wanneer we 

(privacy)gevoelige informatie willen versturen.  

 

Wat merkt u hiervan? 

Mailberichten ontvangt u via beveiligde communicatie via ZIVVER. Deze berichten ontvangt u 

gewoon via email. Wanneer u zelf geen ZIVVER gebruikt, ontvangt u in de mail en linkje naar de 

beveiligde omgeving waar soms een sms-code of een wachtwoord voor nodig is om het bericht te 

lezen. Dit wordt aangegeven in de mail, óf er is telefonisch contact over geweest met de 

verzender. 

 

U hoeft zelf geen ZIVVER-account aan te maken om het te kunnen lezen, of om erop te kunnen 

reageren. U kunt, wanneer u dit wenst, zelf een (gratis) ZIVVER-account maken. Dit is erg 

gemakkelijk. Dit zorgt ervoor dat u niet elke keer een code in hoeft te vullen: 

https://app.zivver.com/signup 

 

Het is wel belangrijk dat u wijzigingen in mailadres en telefoonnummer aan ons 

doorgeeft. Op deze manier kunnen wij veilig met u blijven communiceren. Wijzigingen 

kunt u per mail doorgeven: h.botter@sgmbrouwerij.nl 

 

 

Telefonisch spreekuur MEE Gelderse Poort 

We horen af en toe dat er ouders zijn die contact opnemen met school, omdat ze, gezien de 

huidige situatie, tegen een aantal zaken aanlopen. Kinderen en ouders zitten ineens fulltime 

thuis, wat veel aanpassingsvermogen van het hele gezin vraagt. Het kan zorgen voor situaties 

die niet wenselijk zijn en waar u zich geen raad mee weet. Kinderen missen structuur, hun 

vertrouwde dagelijkse omgeving en hun vrienden. Omdat we meer binnen zitten en minder 

bewegingsvrijheid hebben kunnen de kinderen veelal hun energie niet kwijt. Dit kan voor 

escalaties zorgen. 

 

Wanneer u behoefte hebt aan een luisterend oor, of u heeft advies nodig, dan kunt u op afstand 

ondersteuning krijgen van Mee Gelderse Poort. Deze ondersteuning is gratis. 

De cliëntondersteuner van Mee Gelderse Poort ondersteunt jongeren met onlineactiviteiten. 

Bijvoorbeeld door jongeren te koppelen aan een Bruggenbouwer. Een Bruggenbouwer is een 

vrijwilliger (student) die getraind is door MEE. De Bruggenbouwer biedt wekelijkse activiteiten 

aan, waardoor jongeren hun hart kunnen luchten, weten hoe ze hun schoolopdrachten moeten 

plannen, maar ook om plezier te maken.  

(Zie ook de video: https://www.meegeldersepoort.nl/actueel/films/ ). 

 

Daarnaast geeft de cliëntondersteuner ouders praktische adviezen over hoé om te gaan met 

jongeren die zich vervelen. En op welke manier ze structuur in de dag kunnen krijgen. 

 

U kunt contact opnemen op werkdagen tussen 09.00 uur en 13.00 uur op 088 – 633 00 00.  

De cliëntondersteuner zal kijken waar hulp bij geboden kan worden. Dit kan een informatie- en 

adviesvraag zijn, maar het kan ook gaan om begeleiding. U kunt zich ook via mail aanmelden: 

clientondersteuning@meegeldersepoort.nl 

 

https://app.zivver.com/signup
https://www.meegeldersepoort.nl/actueel/films/
mailto:clientondersteuning@meegeldersepoort.nl
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Even voorstellen: Daan 

Ik ben Daan Janssen, 26 jaar en woon samen met mijn vriendin en 2 lieve katten in een 

appartementje in Nijmegen. Ik hou ontzettend veel van dieren en ben hier ook altijd mee 

opgegroeid. Mijn hobby is voetballen, ik voetbal eigenlijk mijn hele leven. Sinds een aantal jaar 

zit ik in een vriendenteam in Nijmegen.  

 

Vanaf 1 april ben ik werkzaam als onderwijsassistent bij de Brouwerij. Ik 

wil graag leraar worden, waardoor ik ben gestart met het zij-

instroomtraject van de PABO. Dit is een traject van ongeveer twee jaar, 

waarbij je vrij snel voor de klas staat en dus snel ervaring opdoet.  

 

Hiervoor was ik werkzaam bij RIBW Nijmegen. Ik was werkzaam als 

psychiatrisch woonbegeleider op een woongroep voor jongvolwassenen. Ik 

heb ontzettend veel zin in mijn tijd bij de Brouwerij en hoop dat deze 

gekke corona-periode snel voorbijgaat. 

 

Groetjes, 

 
Daan Janssen 

 

 

Even voorstellen: Marthijn 

Hoi, 

Mijn naam is Marthijn Pelgrom en per 1 mei ga ik beginnen bij 

De Brouwerij in Oosterbeek. 

 

Ik ben 39 jaar en heb 3 dochters in de leeftijd van 12, 10 en  

5 jaar. Mijn hobby’s zijn crossfit, kickboksen en hardlopen. Ook 

ga ik graag naar het voetbalstadion ‘de kuip”. Ik heb al vanaf 

m’n 8e levensjaar een seizoenskaart. En als ik nog iets van 

vrije tijd kan vinden, vind ik gamen op m’n ps4 ook erg leuk. 

 

Mijn ervaringen binnen het onderwijs bestaan uit 14 jaar 

primair onderwijs en daarna ben ik overgestapt naar het voorgezet speciaal onderwijs het 

Hoenderloo College, locatie de Gangel. Ik was daar 2,5 jaar actief als mentor van 1e en 2e jaars 

vmbo. 

 

Ik kijk er naar uit om te beginnen bij De Brouwerij! 
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Duivels Pruttelpotje 

Boodschappenlijstje: 

• 250 gr varken poulet 

• +- 100 gr boter 

• 2 kleine uien 

• 1/3  bakje champignons 

• 1 teen knoflook 

• 1 pakje nasi kruiden 

• 2 eetlepels ketjap manis 

• 3 eetlepels ketchup 

• ½  theelepel sambal 

• ½ eetlepel pindakaas 

• ½ eetlepel bruine suiker 

• 1 dl. Water 

 

 

• Snij de uien in halve dunne ringen 

• Snij de champignons aan plakjes 

• Snij de knoflook fijn 

• Zet de nasi kruiden in de week. (Doe dit in heet water zie etiket) 

• Bak nu het vlees zachtjes aan in de boter tot het lekker bruin is 

• Haal het vlees uit de boter en fruit nu de uien aan in dezelfde boter 

• Voeg dan de champignons en de knoflook toe en bak deze mee tot ze lichtbruin worden 

• Voeg dan het vlees weer toe en zet de pan op laag vuur 

• Voeg nu de sambal, nasikruiden toe en laat dit iets meesmoren 

• Voeg dan de ketjap, ketchup, pindakaas, bruine suiker en het water toe 

• Laat dit nu ongeveer 1 uur stoven 

• Let op: regelmatig roeren!! 

• Als het te dik wordt (water verdampt) dan een beetje water toevoegen 

• Dit kun je samen met witte rijst eten! 
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Thuiswerken, hoe doen wij dat?? 
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Afstand 

’s Ochtends 7 uur. Ik loop door het Sonsbeekpark, inmiddels alweer laverend met anderhalve meter 
afstand tussen hondeneigenaren en andere vroege vogels. En vogels die tjilpen en kwinkeleren, 
maar die zitten in de bomen. Het wordt lente en de knoppen schieten open. Iedereen wil naar 
buiten, ook bloesems en bladeren. Maar anderhalve meter afstand houden, dat wel. 
De ochtendwandeling is heerlijk, maar ik mis de fietstochtjes naar Oosterbeek.... 
 
Ik loop met m’n kommetje havermout naar mijn 
werkkamer. De laptop staat er nog, net als gister. Straks zie 
ik geen gezichten van leerlingen, maar icoontjes met 
initialen. Soms zet een leerling een webcam aan, krijg ik 
een glimp van de ogen. En dan besef ik weer, ik mis het 
contact. We doen ons best om te blijven connecten, maar 
er is afstand, en meer dan anderhalve meter. 
 
De dagopening begint, iedereen druppelt langzaam digitaal 
binnen. Microfoontjes gedempt en om de beurt het 
woord. Hoe gaat? Wat heb je nodig vandaag? Soms even 
over het nieuws, soms een leuke aankondiging. Toetsen 
maken, inleveren. Iedereen aan het werk. Straks zien we 
elkaar weer, bij de instructie en de dagafsluiting. 
 
Dan verdwijnt iedereen weer uit beeld. Ik bespreek met 
mijn collega nog wat na. Sommige leerlingen hebben het 
moeilijk. Logisch, maar wat kunnen we doen. Contact met CvdB en ouders bellen. En overleggen, 
meer dan ooit lijkt wel. 
  
Instructies voorbereiden. Hoe krijg je zoveel mogelijk interactie met onderwijs op afstand? Ja, we 
worden inventief en digitaal steeds vaardiger. Maar ik mis de gezichten van de leerlingen, de nukken 
en het glimlachen, de frustraties en de overwinningen. Ik mis mijn collega’s, gewoon even in de gang 
een grap of een compliment. Ik mis de fietstochtjes naar Oosterbeek, omdat ik dát allemaal mis. 
  
Josée Bosma 

docent/mentor vso 3/4 
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Vakantierooster & Studiedagen 2020 - 2021 

 
Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar is klaar! 

 
Maandag 24 en dinsdag 25 augustus 2020 kennismakingsgesprekken voor ouders en 

leerlingen! Eerste schooldag: woensdag 26 augustus 2020 
 
Vakanties 

    Eerste dag  Laatste dag 
Herfstvakantie  ma 19-10-2020 vr 23-10-2020   

Kerstvakantie  ma 21-12-2020 vr 01-01-2021 
Voorjaarsvakantie  ma 15-02-2021 vr 19-02-2021 

Goede vrijdag/Pasen vr 02-04-2021 ma 05-04-2021  
Meivakantie   vr 23-04-2021 vr 07-05-2021  
Hemelvaartvakantie do 13-05-2021 vr 14-05-2021 

Pinksteren   ma 24-05-2021 ma 24-05-2021 
Zomervakantie  za 24-07-2021 zo 05-09-2021 

 
 
Eerder uit 

18-12-2020, alle kinderen 12.30 uur uit 
 

 
Studiedagen 
Ma   14-09-2020 

Vr   30-10-2020 
Di   24-11-2020  

Di-middag  12-01-2021 vanaf 12.30 uur 
Do   28-01-2021 
Di   09-03-2021 

Di   06-04-2021 
Di-middag  15-06-2021 vanaf 12.30 uur 

Do   23-07-2021 
VSO De Brouwerij 

Stationsweg 49 

6861 EE  OOSTERBEEK 
  oosterbeek@sgmbrouwerij.nl 

088 – 35 74 522 
www.sgmbrouwerij.nl 

Lestijden: Continurooster maandag tot en met vrijdag 08.30 uur 

tot en met 14.30 uur 
  

 

 

  

mailto:oosterbeek@sgmbrouwerij.nl
http://www.sgmbrouwerij.nl/
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Aanvraag bijzonder verlof 

Wanneer u bijzonder verlof wil aanvragen voor uw zoon of dochter, of u wil vakantie aanvragen 

welke buiten de reguliere vakantie valt, dan kunt u via onderstaande link het formulier 

downloaden. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij het secretariaat of bij Gonny van 

Moorsel. Een antwoord op uw verzoek zal per post of per mail naar u toegezonden worden. 

Aanvragen zonder dit formulier worden niet in behandeling genomen. 

https://www.rblmidden-gelre.nl/verlof 

 

Verzoek 

Het komt wel eens voor dat we geen juiste gegevens in ons systeem hebben staan, waardoor wij 

u niet kunnen bereiken, of dat de post niet bij u aankomt. Daardoor kúnt u belangrijke informatie 

missen en dat zou jammer zijn. Wilt u alle wijzigingen m.b.t. adres / telefoon / e-mailadres, per 

mail aan ons doorgeven? Dit kan op h.botter@sgmbrouwerij.nl of per telefoon op 088-3574522.  

 

Vakantierooster & Studiedagen 2019 – 2020 

 

Vakanties 

 

   Eerste dag   Laatste dag 

Meivakantie  do  23-04-2020  di 05-05-2020 

Hemelvaartvakantie do  21-05-2020  vrij  22-05-2020 

Pinkstervakantie ma 01-06-2020  ma  01-06-2020 

Zomervakantie ma  13-07-2020  vrij 21-08-2020 

 

Studiedagen 

Dinsdag 02-06-2020 

Vrijdag  10-07-2020 

 

Blauw gearceerd → Let op: vakantie en studiedag sluiten op elkaar aan. 

https://www.rblmidden-gelre.nl/verlof

