Nieuwsbrief De Keerkring afdeling SO – oktober 2016
Aan de ouders en verzorgers,
Nieuwsbrief
U ontvangt vóór de herfstvakantie, de kerst -, voorjaars - , mei - en zomervakantie een nieuwsbrief
met informatie over de school. Deze nieuwsbrief verzenden wij via de klassenmail. Ouders die geen
email hebben, ontvangen de nieuwsbrief op papier.
Nieuw op de website
Alle groepen hebben een eigen groepspagina gekregen waarop de nieuwtjes uit de groep met u
gedeeld worden.
We starten hier na de herfstvakantie mee. Op deze manier hopen we u als ouders meer te kunnen
betrekken bij datgene waar wij met onze leerlingen mee bezig zijn.
U vindt deze groepspagina op de site bij afdeling SO en dan De groepen.
Activiteiten
Sponsorloop
Onze collega Marloes (VSO) doet in juni 2017 weer mee aan de Giro di Kika. Zes dagen gesponsord
fietsen door de Italiaanse Alpen voor het belangrijke goede doel Kika. Net als twee jaar geleden
willen wij haar graag sponsoren. Onze eerste bijdrage is het prachtige bedrag van 1776 euro dat de
sponsorloop van maandag 19 september opleverde. Het hele bedrag gaat naar Kika. Bijkomende
kosten voor de reis en verblijf zijn voor Marloes eigen rekening.

Marloes: “Namens het hele Team Sofie willen wij alle leerlingen, hun ouders, alle sponsoren en het team van De
Keerkring bedanken voor de geweldige inzet, support en opbrengst van de sponsorloop. Met dit mooie bedrag
verdient het SO en VSO De Keerkring een plekje op de teamkleding voor Giro di KiKa. Jullie zien ons tegen die tijd
vast wel een keer voorbij komen!”

Kinderboekenweek
Op dinsdagmiddag 4 oktober is op het SO op sportieve manier de kinderboekenweek geopend.
Een oma op skeelers en een opa op de step kwamen samen De Keerkring bezoeken. Met elkaar
hebben we een liedje gezongen over opa en oma en daarna heeft oma het boekje voorgelezen “ Een

onderbroek voor opa”. Opa had zich bezeerd en moest naar het ziekenhuis. Oma was bezorgd want
opa moest natuurlijk wel een pyjama en een schone onderbroek hebben………. …. We hebben
afgesloten met het dansje en een liedje van Kinderen voor Kinderen “Voor altijd jong”. In
verschillende klassen hebben deze week opa’s en oma’s leuke boekjes voorgelezen.
Het was een feestje!

Onderwijs
Oudergesprekken
Op donderdag 27 en maandag 31 oktober zijn de eerste oudergesprekken van dit schooljaar. U heeft
zich hiervoor op kunnen geven. Tijdens het gesprek met de groepsleiding krijgt u informatie over de
concrete doelen en activiteiten waar dit schooljaar met uw kind aan gewerkt zal worden.
Verzwaring leerroutes
Tijdens de informatieavond op 15 oktober is dit punt al besproken; de leerroutes zijn met ingang van
dit schooljaar verzwaard. Dit betekent dat we ernaar streven dat de leerlingen bij ons op school
eerder een hoger niveau halen. Hiervoor zijn twee redenen:
1.
De bekostiging vanuit het Samenwerkingsverband is veranderd, waardoor leerlingen nog
maar tot hun 18e jaar bij ons op school mogen blijven in plaats van tot hun 20e. Gevolg
hiervan is dat we twee jaar minder onderwijstijd hebben om aan doelen te werken. Daar
waar nodig kunnen we een aanvraag doen bij het Samenwerkingsverband om leerlingen
langer dan hun 18e bij ons op school te houden.
2.
Daarnaast is voor het VSO het leerlijnenpakket vernieuwd. Het leerlijnenpakket is geschikt
gemaakt voor uitstroom dagbesteding en uitstroom arbeid en samengevoegd tot een
doorlopende leerlijn. Hierdoor hebben we nu de mogelijkheid leerlingen binnen leerroute 3
lesstof aan te bieden tot niveau 13. Zo kunnen we beter aansluiten bij wat er wordt gevraagd
bij hun uitstroom.
Als school hebben we gekeken naar waar we de streefplanning zo konden aanpassen, dat de
verzwaring het minst voelbaar was. Bij het niveau met de minste doelen hebben we de tijd om aan
een niveau te werken verkort.
De komende periode gaan we samen met u kijken wat haalbaar en wenselijk is voor uw kind. De
gesprekken in oktober over de leerlijnprofielen dragen daaraan bij.

Stichting Ouders van De Keerkring
Denkt u nog aan het overmaken van de ouderbijdrage? Voor het SO is dat slechts € 27,- op giro
NL56RABO0163870071 t.n.v. Stichting Ouders van De Keerkring en met dat geld maken we de
kwaliteit van ons onderwijs net nog wat beter en de school voor de kinderen net nog wat leuker!!!!
Medezeggenschapsraad
De MR heeft de eerste vergadering van het schooljaar er al weer op zitten. Na de herfstvakantie
komen we voor de tweede keer bij elkaar om onder andere het activiteitenplan voor dit schooljaar te
bespreken. We hebben, na enig uitstel, vorige week officieel afscheid genomen van een aantal
ouders uit de MR en van een ouder die op voordracht van de MR in de Stichting Ouders van de
Keerkring zat. Deze ouders, Jacques Klunder, Patrick Cilon en Yvon van der Kroft willen wij op deze
manier nogmaals bedanken voor hun inzet voor - en betrokkenheid bij onze school. Heeft u vragen
aan de MR of wilt u informatie, dan kunt u altijd terecht bij één van de leden van de MR (zie website)
of mailen naar: mr@keerkring.net
De volgende MR-vergaderingen staan gepland op:

Dinsdag 1 november 2016
Dinsdag 13 december 2016
Dinsdag 31 januari 2017

Personeel
Na de herfstvakantie komt Manon weer terug van zwangerschapsverlof. Haar terugkomst valt samen
met een onverwachte leerlingengroei in de OZG. We gaan tussen de herfst- en de kerstvakantie
werken aan het splitsen van de grote OZG in twee groepen.

Belangrijke data
17 t/m 21 oktober 2016
Donderdag 27 oktober 2016
Donderdag 27 en maandag 31 oktober
Donderdag 24 november 2016
Maandag 19 december

herfstvakantie
schoolfotograaf *
oudergesprekken
studiedag, alle leerlingen vrij
kerstviering

* Let op; met lichte kleding valt uw kind veel minder op tegen de lichte achtergrond die de fotograaf gebruikt.

Tot slot
Wij wensen iedereen een bijzonder kleurrijke, ontspannen en gezellige vakantie toe!
Het team van SO De Keerkring.

