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Beste medewerk(st)er van gemeenten, taxibedrijven en vervoersorganisaties,
Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan alle gemeenten, vervoersorganisaties en taxibedrijven die
leerlingen vervoeren naar en van onze locatie Leo Kannerschool VSO, Hazenboslaan 101 in
Oegstgeest. Deze nieuwsbrief ontvangt u zodat u op de hoogte bent van (eventuele) wijzigingen die
van toepassing is op het leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is altijd een zaak tussen de ouder(s) /
verzorger(s) en de gemeente waar het kind woonachtig is. Vrije dagen, afwezigheid door ziekte e.d.
dienen de ouders zelf door te geven aan vervoersbedrijf.
WIJZIGING VERVOERDAGEN LEO KANNERSCHOOL VSO OEGSTGEEST
De Leo Kannerschool VSO Oegstgeest gaat vanaf week 3 (2021) een wijziging in lesdagen en klassen
doorvoeren. Dit is noodzakelijk omdat de overheid gisteren per direct de 1.5 meter afstand tussen
leerlingen onderling opnieuw heeft ingevoerd. Vanaf maandag 18 januari 2021 gaan we daarom
werken met een wisselend weekrooster om onze leerlingen goed en veilig mogelijk onderwijs aan te
kunnen bieden. Dit houdt in dat leerlingen de ene week op maandag, woensdag en vrijdag naar
school komen en de andere week op dinsdag en donderdag. De lestijden die wij hanteren zijn van
maandag tot en met vrijdag: 8:30 – 14:30 uur.
Ouders zijn verzocht het leerlingenvervoersbedrijf en de afdeling leerlingenvervoer van
desbetreffende gemeente te berichten op welke dagen hun kind les krijgt op school.
Wij zijn ons ervan bewust dat dit ook voor uw bedrijf organisatorisch een impact heeft. Onze
leerlingen vallen in de kwetsbare groep en varen wel bij zoveel mogelijk onderwijs. Dat kunnen we
samen met u op deze wijze bieden. Bedankt alvast voor uw medewerking!
VAKANTIEDAGEN/VRIJE DAGEN/STUDIEDAGEN
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2e paasdag
Meivakantie
Hemelvaart en dag erna
2e Pinksterdag

22 februari 2021 t/m 26 februari 2021
2 april 2021
5 april 2021
26 april 2021 t/m 7 mei 2021
13 mei 2021 en 14 mei 2021
24 mei 2021

Zomervakantie (2020-2021)

19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

VRAGEN/OPMERKINGEN/MEER INFORMATIE
Mochten er zich problemen voordoen of heeft u vragen/opmerkingen, kunt u contact opnemen op de
volgende manieren:
• Tel: 071-5190233 of 06-38168411
• Email: lksvso.secretariaat@leokanner.nl
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.leokannerschool-vso.nl
MET HARTELIJKE GROET, MEDE NAMENS HET TEAM
Anika Remerij,
Directeur Leo Kannerschool VSO Oegstgeest
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Deze nieuwsbrief is informatief van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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