Nieuwsbrief De Keerkring afdeling SO – februari 2017
Aan de ouders en verzorgers,
Nieuwsbrief
U ontvangt vóór de voorjaars -, mei - , zomer -, herfst- en kerstvakantie een nieuwsbrief met
informatie over de school. Deze nieuwsbrief verzenden wij via de klassenmail. Ouders die geen email
hebben, ontvangen de nieuwsbrief op papier.
Onderwijs en kwaliteit
Schoolplan tot en met 2020 gereed
‘De Keerkring: samen bouwen!’ is de titel van ons schoolplan voor de komende jaren. We beschrijven
hierin onze ambities en doelstellingen richting 2020. Met dit plan sturen we op de ontwikkelingen en
laten we zien dat we een lerende organisatie zijn. Een organisatie die bouwt, met een sterk
fundament en een duidelijke visie op de toekomst.
We werken hierin samen met ons team, medewerkers en specialistische partners. Die samenwerking
verwoordden we al in het Strategisch Beleidsplan RESPONZ, waarin ‘verbinding’ centraal staat. Dit
plan vormde het kader voor ons schoolplan. We hebben aan dit plan de afgelopen periode hard
gewerkt, samen met het team en de medezeggenschapsraad. Uiteraard met als uitgangspunt onze
missie en visie, waarbij we geloven in kansen en mogelijkheden voor ieder kind. Het plan bepaalt
waar we de komende jaren samen over spreken en met welke thema’s en hoofddoelstellingen we
enthousiast aan de slag gaan.
U kunt ons schoolplan ook vinden op www.keerkring.net

Medezeggenschapsraad
Uit de MR:
Nadat de MR voor de Kerstvakantie erg druk is geweest met het doornemen en goedkeuren van het
schoolplan, staan nu de financiën 2017 en volgende en de nieuwbouw op de agenda.
De termijn van één van de ouders in de oudergeleding van de MR is verstreken en betrokkene stelt
zich herkiesbaar. Indien er andere ouders zijn die plaats willen nemen in de MR, dan graag een e-mail
naar mr@keerkring.net

Nieuwbouw en verhuizing VSO
Zoals u weet zal het huidige gebouw van VSO De Keerkring gesloopt worden met uitzondering van
het later bijgebouwde deel met een tweede verdieping. Het zal plaats maken voor een prachtig
nieuw gebouw, voor ons op maat gemaakt en passend bij onze ambities.

Het VSO moet hierom tijdelijk verhuizen naar een noodlocatie. De Gemeente Zoetermeer heeft ons
een school aan de Carrie van Bruggenhove toegewezen. Hierin zit nu de Annie M.G. Schmidtschool.
De verwachting was dat het VSO in de herfstvakantie 2017 zou verhuizen. Nu blijkt dat de
nieuwbouw van de Annie M.G. Schmidtschool is vertraagd en zij pas in de kerstvakantie verhuizen.
Daarna moet het gebouw nog aangepast worden aan onze onderwijsbehoeften. De prognose is nu
dat het VSO over een jaar (voorjaarsvakantie 2018) zal verhuizen naar de tijdelijke locatie.

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. Tot nu toe heeft pas zo’n 52% van
de ouders betaald. Dat is best jammer. Met het geld dat betaald is, worden alle “extra” activiteiten in
de klassen bekostigd. Zonder uw bijdrage zullen deze activiteiten een stuk soberder gevierd worden
en sommige activiteiten zullen misschien zelfs onmogelijk gemaakt worden. Met de ouderbijdrage
maken we de kwaliteit van ons onderwijs net nog wat beter en de school voor de kinderen net nog
wat leuker.
Activiteiten
Groep 3B
De afgelopen periode hebben wij veel gedaan in 3B! Ook hebben wij een nieuw meisje in de klas erbij
gekregen: Jenna! We zijn blij dat ze er is.
Naast lezen, rekenen, schrijven en taal knutselen wij iedere woensdag. De afgelopen tijd hebben wij
geknutseld in het thema winter. De juf heeft voor ons een moeilijke, maar leuke opdracht bedacht:
werken met houtskool!! De opdracht heet: “zie de maan schijnt door de bomen”. We zijn begonnen
met de achtergrond en het afplakken van de maan. Daarna hebben we de boom op het blad
getekend, waarbij het de bedoeling was dat de maan achter de boom komt. De resultaten zijn super
mooi.

Creamiddag vrijdag 17 februari

Personeel
Na de kerstvakantie zijn we begonnen groep 1B/2B, vanwege het grote aantal leerlingen, onderwijs
te geven in twee aparte lokalen. Over een week, na de voorjaarsvakantie gaan we ook groep 1A in
twee lokalen lesgeven. Lia en Chloé nemen de ene groep en Femke Meijer neemt de instroomgroep.
Belangrijke data
27 februari 2017 t/m 3 maart
14 maart
5 april
14 t/m 17 april
21 april
24 april t/m 5 mei

voorjaarsvakantie
MR vergadering
thema informatieavond
Paasweekend
Koningsspelen
Meivakantie

Tot slot
Iedereen een fijne voorjaarsvakantie!!!!!
Het team van SO De Keerkring.

