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Beste ouders en verzorgers, 

 

Na een intensieve en ook moeilijke periode voor iedereen staat de zomervakantie voor de deur. 

Over één week is het zover, maar dat wordt nog wel een hele spannende week voor ons en onze 

examenleerlingen. Afgelopen zaterdag zijn de mondelinge-college examens gestart op de locatie 

van het Olympus College. Dinsdagmiddag als de laatste mondelinge examens zijn afgenomen 

worden de uitslagen bekend gemaakt. We wachten het in spanning af! 

Woensdag en donderdag worden de diploma’s en de certificaten uitgereikt. Anders dan anders 

zullen we dit in kleine groepen gaan doen, vanwege Covid-19, maar we zorgen uiteraard voor 

een feestelijke afsluiting want we hebben met z’n allen een geweldige prestatie geleverd in een 

hele moeilijke tijd. 

 

De afgelopen periode is er ook veel van u gevraagd. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn geweest 

om uw kind te motiveren voor schoolwerk. Samen moest u een nieuw ritme en een nieuwe 

structuur vinden terwijl uw leven ook op z’n kop stond. 

Natuurlijk maakte u er het beste van en hoe ……. Een groot compliment en gemeend dank u wel 

van ons voor uw bijdrage aan ons onderwijs. 

 

BEDANKT! 

Samen krijgen we het voor elkaar. 

 

Gelukkig hebben we in juni van premier Rutte te horen gekregen dat we na de zomervakantie 

weer volledig mogen starten. Hier zijn we heel blij mee en we gaan alles in orde maken om alle 

leerlingen weer tegelijkertijd te mogen verwelkomen. We gaan ook samen met u en de leerlingen 

nadenken over hoe we de goede dingen die we hebben geleerd in de afgelopen periode vast 

kunnen houden voor de toekomst. Daarvoor hebben we DOS breed een enquête uit gezet 

waarvan we de uitslagen na de zomervakantie graag met u willen delen. Maar eerst even 

genieten van een welverdiende vakantie voor iedereen. 

 

Ik wens u en de leerlingen namens het team een hele fijne zomer! 
 

Vriendelijke groet, 

Namens het team, 

 

 

Gonny van Moorsel 
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Geen 1,5 meter, stage mag weer! 

De scholen gaan na de zomervakantie weer volledig open. Leerlingen hoeven geen onderlinge 

afstand te houden. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd). De 1,5 meter tussen leerling 

en onderwijspersoneel blijft wel van kracht. 

Gezien de versoepeling van de maatregelen kunnen leerlingen zowel stagelopen als naar school. 

Uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM. Voor vragen over het stagelopen van de leerlingen 

willen wij jullie graag verwijzen naar de betreffende traject- of stagebegeleider. Zij hebben zich 

intensief gebogen over het vervolg van de stages na de zomervakantie, het inrichten van een 

digitaal praktijkplatform en alternatieven voor stages.  

 

Dit blijft belangrijk: 

Bij klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen. Zo kunnen mensen die in contact zijn 

geweest met uw zoon of dochter gewaarschuwd worden en maatregelen treffen om het virus niet 

verder te verspreiden. Op de pagina van de rijksoverheid kunt u alle informatie vinden: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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Uiteraard hebben we in school diverse aanpassingen moeten doen in verband met de regels van 

het RIVM. Niet alle toiletten mochten worden gebruikt, de aula was niet meer beschikbaar voor 

leerlingen, pauzes werden aangepast. Vreemd, maar stiekem wende iedereen er ook een beetje 

aan. Fijn dat we sommige zaken al mogen gaan versoepelen!  

We hebben veel ontsmettingsmiddelen tot onze beschikking gehad. Stickers, posters en doekjes, 

het was er allemaal. Fijn om te zien dat alle leerlingen zich goed aan de regels hebben 

gehouden! 
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Informatie vanuit de klas 

Lightning-Co-vid19  

 

Lightning-Co-vid19 is een superheld. Hij strijdt tegen het 

lichaam. Hij vindt dat de mensen ziek zijn en dat zij een 

vloek zijn voor de aarde. Door hen aan te vallen geneest 

hij de aarde (vindt hij). Doordat mensen ziek worden wil 

hij dat ze gaan nadenken over de natuur. Mensen 

mogen geen vervuilende fabrieken meer neerzetten. Hij 

is het sterkste coronadeeltje en daarom zien de andere 

coronavirussen hem als hun redder.  

 

Vince van Rijswijk VSO2B  

 

 

 

 

 

 

 

De eerstejaars hebben in de coronatijd weinig gelegenheid gehad voor kunstlessen. Daarom was 

dit één van de vakken die we weer hebben opgepakt toen we weer naar school gingen. We 

hebben een lessenserie over kleur gegeven, waarbij de leerlingen hebben kennisgemaakt met 

primaire, secundaire en tertiaire kleuren. Ze moesten de volledige kleurencirkel mengen, en ze 

kregen daarvoor alleen rood, geel en blauw. 

De volgende les hebben we het gehad over kleurcontrasten. De leerlingen moesten in hun 

schilderij laten zien dat ze begrepen wat een kleurcontrast is. Zoals je kunt zien is dat heel goed 

gelukt! 
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Olympus A-B-C: 

Bijna, bijna, bijna. De eerste examendag gaat bijna van start. Gelukkig kunnen onze leerlingen 

dit turbulente schooljaar gaan afsluiten en hopelijk zullen zij dit doen met een certificaat of 

diploma. 

 

Hoe de uitslagen ook gaan uitpakken, het is een compliment waard dat onze leerlingen over het 

algemeen heel goed zijn omgegaan met de ommezwaai die het virus in zo’n korte tijd teweeg 

heeft gebracht in de schoolgang. Dus: chapeau en hulde. 

Afgelopen maandag hebben we dan ook met de Olympusklassen een gezamenlijke picknick 

gehad om kort stil te staan bij het feit dat een groot deel van onze leerlingen naar het 

vervolgonderwijs zal gaan en ons na jaren trouwe dienst gaan verlaten. Ook de positieve 

contacten met hun ouders, hebben ervoor gezorgd dat we met een goed gevoel terug kunnen 

kijken. 

 

Wij wensen alle leerlingen én hun ouders heel veel succes de aankomende week en hopen jullie 

allemaal te kunnen feliciteren op woensdag 8 juli om 16:00 uur in de grote aula van het Olympus 

College. 

Voor daarna wensen wij iedereen een fijne en warme zomervakantie. 

 

Team Olympus 

 

Een impressie van de picknick met de lekkere hapjes: ouders bedankt! Het was weer erg lekker. 
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Recept van onze leerling 

De lekkerste chocolate chip cookies ooit  

 

Ingrediëntenlijst  

• Voor het deeg  

• 140 gr boter, op kamertemperatuur  

• 110 gr suiker  

• 100 gr lichtbruine basterdsuiker  

• 1 tl vanille-extract  

• ¼ tl zout  

• 1 ei, op kamertemperatuur  

• 210 gr bloem  

• ¾ tl baking soda  

• 200 gr pure chocoladecallets of grof gehakte pure chocolade  

 

Met dit recept bak je 15-20 chocolate chip cookies.  

 

Bereiding: Chocolate chip cookies  

Doe de boter, suiker, basterdsuiker, het vanille-extract en zout in een kom en mix in enkele 

minuten tot een romig en luchtig geheel. Mix het ei er kort door. Voeg de bloem en baking soda 

toe aan het botermengsel en kneed door elkaar. Doe als laatst de chocoladestukjes erbij en 

meng tot alles goed is verdeeld. Maak van het deeg een rol met een doorsnede van 4 centimeter 

en verpak hem in plasticfolie. Laat het deeg minimaal 1 uur rusten in de koelkast.  

Verwarm de oven voor op 175 °C en bekleed een bakplaat met bakpapier.  

Snijd van het deeg plakjes van 1,5-2 centimeter en leg deze met voldoende tussenruimte op de 

bakplaat. Bak de koekjes in 10-14 goudbruin en gaar. Middenin zijn ze dan lichtbeige. Laat ze 

afkoelen op een rooster.  

 

Ik vind dit de lekkerste chocolate chip cookies ooit omdat ze lekker zacht en “chewy” blijven. Het 

zijn de echte Amerikaanse. Ik bak ze best vaak.  

 

Veel bakplezier!  

Groetjes van een leerling van VSO2B  

 

  

https://www.rutgerbakt.nl/basisrecept-vanille-extract/
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Leerkrachten tijdens de Corona-periode… 

Mijn naam is Marthijn Pelgrom en ik ben op 1 mei begonnen als leerkracht op De Brouwerij. Het 

was heel apart om te beginnen terwijl er nog geen leerlingen waren. Na de vakantie ben ik 

begonnen in de noodopvangklas. Er waren een paar leerlingen per dag die in deze klas zaten, ik 

vond het super leuk om kennis te maken met deze leerlingen. Verder ben ik ingezet bij 

verschillende klassen, op deze manier kon ik kennis maken met de leerlingen van de Brouwerij. 

Ik werd door alle leerlingen prettig ontvangen en ze hielpen me goed als ik iets niet wist. Ik heb 

super veel zin om na de vakantie mijn eigen klas te hebben.  

 

Groet, 

Marthijn 

 

Voor mij was deze periode een gekke periode. Ik ben hier vanaf 1 april komen werken en toen 

was de school net twee weken dicht. Hierdoor moest ik in het begin erg geduldig zijn, voordat ik 

de meeste leerlingen voor het eerst kon zien. Dit vond ik erg jammer. Ik was nog wel met enige 

regelmaat bij de noodopvangklas waardoor ik nog wel contact had met sommige leerlingen. Toen 

het nieuws kwam dat de scholen weer halve klassen mochten gaan draaien, was dit voor mij een 

opluchting. Voor mijn gevoel ben ik toen pas daadwerkelijk op de Brouwerij begonnen. Ik vind 

dat het team mij hartelijk heeft ontvangen en de afgelopen maanden in goede banen heeft 

geleid. We hebben er met elkaar voor gezorgd dat deze vervelende tijd, toch zo goed en positief 

mogelijk ervaren werd. Het was een bijzondere periode, maar ik ben toch heel blij als we 

aankomend schooljaar weer volledig open zijn.  

 

Groet, 

Daan Janssen 

 

De kern van werken in het onderwijs is voor mij contact. Samen met 

collega's zoeken naar mogelijkheden om leerlingen verder te helpen. 

Samen met leerlingen zoeken naar wat hen motiveert. 

In deze coronatijd is alles zwaar onder druk gezet. 

Weinig contact, niet meer samen zoeken. Voelde als 

overleven. Gelukkig boden de momenten via Teams 

een beetje het samen-gevoel. 

De laatste weken zien we elkaar gelukkig weer in het echt. De draad weer 

oppakken, het jaar toch fijn kunnen afsluiten. Heerlijk! 

Ik kijk er naar uit om  in augustus weer samen verder te zoeken. 

Geniet van de vakantie en straks volle bak er tegen aan! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Gerbrant Zijlema 
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Boeken inleveren 

Op de laatste lesdag nemen alle leerlingen al hun tekstboeken mee. Werkboeken mogen ze 

houden. De mentoren hebben een mail verstuurd waarin precies staat welke boeken dit zijn en 

hoe het inleveren in zijn werk gaat. 

 

Start nieuw schooljaar 

Van de mentor zult u een uitnodiging ontvangen voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek zal 

op maandag 24 augustus zijn óf op dinsdag 25 augustus. Op deze dag zullen ook de boeken 

uitgereikt worden, neem daarom een stevige tas mee, zodat de boeken thuis gekaft kunnen 

worden. De lessen starten op woensdag 26 augustus om 8.30 uur. 

 

Ondertekende OPP’s 

Heeft u nog OPP’s thuis liggen en niet retour gestuurd naar school? Wilt u dit uiterlijk woensdag 

naar ons mailen of opsturen? Zonder een ondertekend OPP kunnen en mogen we geen 

toelaatbaarheidsverklaring aanvragen, wat betekent dat uw zoon of dochter niet naar school kan 

komen.  
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Recept Mexicaanse burrito door Rutger Jan 

Boodschappenlijstje: 

• ½  rode paprika 

• ½  groene paprika 

• 2 tomaten 

• ½ witte ui 

• ½ rode ui 

• 1 teen knoflook 

• ½ jalapeno peper 

• 1 eetlepel citroensap 

• ½ blik bonenmix 

• ½ zakje burrito kruidenmix (Tex Mex) 

• 50 gr gehakt 

• 1 eetl. olijfolie 

• 30 gr geraspte kaas 

• 4 tortilla wraps 

 

− Maak de paprika`s schoon en snij deze in kleine blokjes van 5mm x 5mm 

− Snij nu de tomaten in kleine stukjes 

− Maak nu de beide soorten uien schoon en snij deze ook in kleine blokjes 

− Pel de knoflook en snij deze heel fijn 

− Halveer de peper en snij deze in dunne halve ringen 

− Bak nu het gehakt in de olijfolie rul en bruin 

− Voeg hierbij de uien en bak deze lichtbruin 

− Voeg nu de paprika toe en laat deze even meefruiten 

− Voeg nu de tomaat en de peper toe aan het mengsel en roer dit goed door 

− Giet de bonen af in een zeef 

− Meng nu de bonen samen met de kruiden door het gehaktmengsel 

− Blus het af met het citroensap  

− Verdeel de vulling nu over de 4 wraps en rol ze dicht 

− Bestrooi ze met de kaas en gratineer ze 5 min in een hete oven. 
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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 

 

Taxivervoer 

Helaas gebeurt het nog vaak dat, bijvoorbeeld bij ziekte, er niet goed aan taxivervoerder en 

gemeente doorgegeven wordt dat een leerling niet, of eerder opgehaald moet worden. Dit is erg 

vervelend voor de leerlingen én de vervoerders. Ouders / verzorgers zijn verantwoordelijk voor 

het doorgeven van deze informatie aan de vervoerder en gemeente. Geef wijzigingen duidelijk 

en op tijd door aan vervoerder én gemeente, dan komt niemand voor verrassingen te staan.  

 

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.  

 

Kalender 

Onlangs is er een wijziging geweest in een tweetal studiedagen. U heeft hier een mail over 

ontvangen. Voor de duidelijkheid wordt hieronder nog eens aangegeven welke studiedagen er 

zijn gewijzigd. 

 

Dinsdag 15 juni is donderdag 17 juni geworden, de middag. 

Dinsdag 6 april is donderdag 1 april geworden, hele dag. 

 

  

https://www.rblmidden-gelre.nl/verlof
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Vakantierooster & Studiedagen 2019 - 2020 

 

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 

Do  01-04-2021 

Do-middag  17-06-2021 vanaf 12.30 uur 

Vr   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/

