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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.
KENNISGEVING IN VERBAND MET SLUITING LEO KANNERSCHOOL VSO OEGSTGEEST
De Leo Kannerschool VSO is vanaf woensdag 16 december 2020 dicht. Na de kerstvakantie verzorgt
de Leo Kannerschool VSO één week onderwijs-op-afstand dit is van maandag 4 januari 2021 t/m
vrijdag 8 januari 2021. Vanaf maandag 11 januari 2021 gaat de school weer open met de reguliere
schooltijden.
Ons team wil heel graag in school de lessen geven maar er zijn ook zorgen. Met name door de
mogelijkheid op nog meer besmettingen tijdens de feestdagen. Wij willen voor iedereen extra
veiligheid inbouwen door te zorgen voor voldoende tijd tussen de feestdagen en het fysiek opstarten
op school. Zo hopen wij de duur van de sluiting te beperken.
Ouders zijn verzocht het leerlingenvervoersbedrijf en de afdeling leerlingenvervoer van
desbetreffende gemeente te berichten op welke dagen hun kind les krijgt op school.
NIEUWE DIRECTEUR LEO KANNERSCHOOL VSO
Douwe Splinter gaat op 1 januari 2021 met zijn welverdiende pensioen. Douwe heeft heel veel
gedaan en bereikt met de Leo Kannerschool VSO. Leerlingenvervoer en zelfstandig reizen heeft altijd
hoog op de agenda gestaan bij hem. Wij zullen hem erg gaan missen.
Sinds 1 november 2020 is Anika Remerij gestart als directeur en vanaf 1 januari 2021 neemt zij deze
functie helemaal van hem over. Anika Remerij is te bereiken via: a.remerij@leokanner.nl
VAKANTIEDAGEN/VRIJE DAGEN/STUDIEDAGEN
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag

21 december 2020 t/m 1 januari 2021
22 februari 2021 t/m 26 februari 2021
2 april 2021

2e paasdag
Meivakantie
Hemelvaart en dag erna
2e Pinksterdag
Zomervakantie (2020-2021)

5 april 2021
26 april 2021 t/m 7 mei 2021
13 mei 2021 en 14 mei 2021
24 mei 2021
19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021
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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
Douwe Splinter en Anika Remerij,
Directeur Leo Kannerschool VSO Oegstgeest
KERSTWENS
Wij wensen alle medewerkers van uw bedrijf/instelling
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