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EINDE KALENDERJAAR
En voor we er erg in hebben is het
jaar 2018 bijna afgelopen.
Vrijdag 21 december begint de
welverdiende kerstvakantie.
We kunnen de accu weer even
opladen om dan weer vol energie aan
het jaar 2019 te beginnen.
In het nieuwe jaar starten we weer
op maandag 7 januari en op vrijdag
11 januari hebben we onze jaarlijkse
Nieuwjaarsdisco. Leerlingen, ouders
en oud-leerlingen zijn welkom op

deze avond. Kom gezellig een dansje
doen.
In maart hebben we dan onze
Thema- en Winterkampweek. Voor al
deze activiteiten zijn de diverse
commissies hard bezig met de
voorbereidingen.
Afgelopen periode hebben we te
maken gehad met een aantal zieke
medewerkers. We hebben tot drie
keer toe een groep naar huis moeten
sturen voor een dag. Gelukkig
hebben we de vervangingen voor een
groot deel op weten te lossen. Het is
landelijk een probleem om aan
invalkrachten te komen en helaas
hebben wij daar ook last van.
Wij wensen alle ouders/verzorgers en
leerlingen een fijne vakantie en een
goed 2019.

BETALING
OUDERBIJDRAGE/THEMAWEEK/WINTERKAMP

NIEUWJAARSDISCO

Misschien heeft u al betaald voor
de ouderbijdrage, de themaweek
of het Winterkamp, maar mocht
dit niet zo zijn dan zouden wij de
bijdrage van € 30,00
(ouderbijdrage) of
€ 50,00 (themaweek) of € 185,00
(winterkamp) graag zo spoedig
mogelijk ontvangen.

Op vrijdag 11 januari 2019 zal
traditiegetrouw onze
Nieuwjaarsdisco worden
gehouden.

U kunt op 2 manieren betalen:
Contant op school
Of
Het bedrag over maken op
rek.no. NL68RABO0136151620
t.n.v. VSO De Stroom onder
vermelding van de naam van de
leerling.

WIJZIGING EMAILADRES
EN TELEFOONNUMMER
We blijven het herhalen, want het is
voor ons en ook voor u heel
belangrijk, dat wij de juiste
telefoonnummers en emailadressen
in ons systeem hebben staan in
geval van calamiteiten.
Dus geeft u zo snel mogelijk een
wijziging aan ons door!
Dit kan via de groepsleiding of per
mail aan
administratie@destroomvso.nl

Het thema van dit jaar is bekend:

“SUPERHELDEN”

Meer info volgt in het nieuwe jaar
maar noteer de datum vast in de
agenda en zoek je mooiste outfit
bij elkaar.

SPONSORS WINTERKAMP

WINTERKAMP

Al vele jaren gaan we met onze
leerlingen op winterkamp eerst naar
Tsjechië en de laatste jaren naar
Oostenrijk.
De leerlingen betalen daarvoor een
bijdrage en de rest van het bedrag
wordt al jaren bijgelegd door diverse
sponsoren.

We gaan alweer aftellen naar ons
volgende winterkamp in Oostenrijk.
We vertrekken op zondagavond 10
maart met de bus richting
Jugendheim Mitterberghaus in
Mühlbach. Uitgebreide info volgt.

HANDICAP NL heeft een bedrag van
€ 4000,00 toegezegd waar wij
uiteraard erg dankbaar voor zijn.
Het vinden van voldoende nieuwe
sponsoren en het behouden van
bestaande sponsoren is erg lastig.
Willen wij, dat we ook de komende
jaren nog op winterkamp kunnen
gaan met onze leerlingen, dan
hebben wij nieuwe sponsoren nodig,
vele kleine of een tweetal grotere
sponsoren.
Heeft u in uw netwerk, familie of
vriendenkring mensen die daar
wellicht voor in aanmerking willen of
kunnen komen, mail dit dan naar
administratie@destroomvso.nl.
Wij sturen dan een sponsorbrief naar
deze personen.
Heeft u tips voor ons waar wij een
grotere aanvraag kunnen doen dan
mag u dit op hetzelfde mailadres
doorgeven

STICHTING WIGWAM
Stichting Wigwam organiseert
vakanties voor gezinnen met een
kind of jongere met een beperking
Dit zijn reizen met een avontuurlijk
en grensverleggend programma.

VUURWERK EN
KERSTBOMEN INZAMELEN
Op woensdag 2 januari tussen
10.00 en 15.00 kan er weer
vuurwerkafval worden ingeleverd
op diverse inleverpunten. Per volle
afvalzak kun je € 1,00 verdienen.

Voor meer informatie kunt u kijken
op www.stichtingwigwam.nl

Op woensdag 2 en woensdag 9
januari zijn de inleverdagen voor
kerstbomen. Hiervoor ontvang je
€ 0,50 per boom.

We hebben eventueel ook een folder
beschikbaar via de administratie.

Er zijn ook nog leuke prijzen te
verdienen.
Meer info op www.dordtveilig.nl

BELANGRIJKE
DATA/AKTIVITEITEN
11 jan

Studiedag en
Nieuwjaarsdisco

7 febr

Studiedag

21 febr

Infoavond Winterkamp

25 febr
t/m
3 maart

Voorjaarsvakantie

10 maart
t/m
15 maart

Winterkamp

11 maart
t/m
15 maart

Themaweek

26 maart

Studiedag

4 april

Bingo-avond

19 april
t/m
5 mei

Paas/Meivakantie

16 mei

Studiedag

30 mei
t/m
2 juni

Hemelvaartsweekend

3 juni

10 jarig bestaan

8 juni
t/m
10 juni

Pinksterweekend

28 juni

Studiedag

15 juli

Rapportavond

20 juli
t/m
1 sept

Zomervakantie

Wij wensen iedereen alvast
fijne feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar.

Reeweg zuid 22
3317 NH Dordrecht
Tel. 078-6186923
administratie@destroomvso.nl

