
 
     

 

 

 

 

Drachten, 14 december 2020 
    

Nieuwsbrief   
 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 

De allerlaatste nieuwsbrief van 2020! 

Volop nieuws, berichten, info, etc. Neem lekker de tijd in de kerstvakantie voor het lezen van 
deze nieuwsbrief. Een kerstvakantie die enkele dagen eerder is ingegaan dan we dachten en 

het duurt waarschijnlijk ook langer voordat de school weer open gaat.   
 

Kerstgala Fase 3 andere stijl 
Het Kerstgala Fase 3 kon helaas niet doorgaan. De werkgroep Kerstgala heeft op initiatief 

van en in afstemming met de collega’s van Fase 3 een andere vorm bedacht om toch 
aandacht te geven aan wat anders het Kerstgala zou zijn: 

                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unyk 
Voor het laatste nieuwsbericht verwijzen we graag naar de website van Talryk 

onder het kopje Nieuws – Unyk bericht - Unyk: uniek project voor unieke jongeren. 
Onder het kopje Unyk kunt u alle eerdere gepubliceerde info rondom Unyk lezen. 

Team Unyk is trots op de ontwikkelingen tot nu toe en oprecht blij voor de jongeren 
die hier een mooie succeservaring op mogen doen.  

 
Lekker Fit week 

15 febr. Gaat niet door. 
 

Open dag 

De open dag zal op een totaal andere wijze plaats gaan vinden. Er komt in ieder geval een 
digitale rondleiding = film van VSO Talryk. 

 
 



 

 
Tiny forest = Mini bos op veld voor schoolgebouw 

Het project gaat door en de realisatie is begin maart 2021, na de voorjaarsvakantie.  
De uitvoering, beplanting e.d. vindt plaats zonder medewerking van buurtbewoners en 

leerlingen van de omliggende scholen. Dit  i.v.m. Corona maatregelen. 
De Gemeente heeft (gratis) Perenbomen in depot en deze worden ook in een hoek geplaatst 

van het veld. Dit wordt na de uitvoering van de Tiny Forest gedaan en is als sluitstuk gelijk 
ook de opening van het gehele plan. School en buurt worden hier bij uitgenodigd.  

Datum: in de week van 9 maart 2021. 
 

Julius  

Enkele weken geleden is de slaapkamer / aanbouw van leerling Julius beschadigd door een 
brand. Gelukkig raakte hij zelf niet verwond maar raakte hij wel al zijn spullen kwijt zoals:      
X Box, computerspellen, speelgoed en knuffels. De actie die is opgestart vanuit de klas is 

zeer succesvol verlopen. We werden warm van ieders betrokkenheid en inzet! 
Van de opbrengst hebben we allerlei spulletjes gekocht voor Julius.  

Deze week overhandigt de klas dit aan het gezin. 
 
 

 

Wat een uitzonderlijk en onwerkelijk jaar hebben we met elkaar meegemaakt.  

 

Halverwege maart in één keer op de rem. De scholen dicht en naar huis.  

Iedereen heeft tijd nodig gehad om de andere werkelijkheid in te passen in zijn / haar 

leven. Thuis zijn was de norm.  

 

Met elkaar moesten we flexibel zijn. Eerst helemaal thuis, daarna 50% en na de 

zomervakantie volledig open met extra maatregelen. En na de herfstvakantie gaan allerlei 

(leuke) activiteiten voor leerlingen niet door.  

En dan nu weer een harde lock down die ingaat per woensdag 16-12-2020 en 

waarschijnlijk tot 19 januari 2021 gaat duren. Meer informatie volgt hierover in een 

aparte nieuwsbrief.  

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), we vragen veel begrip van jullie in deze bijzondere tijden. 

Ook als er af en toe geen les gegeven kon worden, of uw zoon/dochter toch opgehaald moest 

worden vanwege opkomende verkoudheidsklachten konden we rekenen op uw begrip. 

Geweldig bedankt hiervoor! 

 

Mede namens het gehele VSO Talryk team en de teamleiders Ingrid Breimer en 

Annemarie van der Steen, 

 

Prettige kerstdagen en voorspoedig en gezond 2021 gewenst! 

  

Cornelis Kappe 

directeur 


