Nieuwsbrief VSO De Keerkring – april 2017
Aan de ouders en verzorgers,
Nieuwsbrief
U ontvangt vóór de voorjaars-, mei-, zomer, herfst- én 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
Audit
Op maandag 10 april vond een interne audit plaats op het SO en VSO. De audit werd uitgevoerd door
daarvoor opgeleide collega’s van de Maurice Maeterlinck school uit Delft. Ruim anderhalf jaar
geleden hadden dezelfde collega’s ook een audit bij ons uitgevoerd. Het verslag moeten we nog
ontvangen, maar tijdens het na gesprek aan het einde van de dag gaven ze er blijk van verrast te zijn
door de verbeteringen die we hebben door gevoerd.
Activiteiten
Verkiezingen op de Keerkring
De Tweede Kamer verkiezingen hebben in VSO-3C de nodige aandacht gekregen tijdens de lessen
Burgerschap. We hebben onder andere besproken dat politieke partijen over allerlei onderwerpen
zich een mening moeten vormen en met voorstellen moeten komen hoe ze dingen willen verbeteren
of veranderen. Vervolgens hebben we dit vertaald naar De Keerkring en de leerlingen laten
bedenken over welke onderwerpen (die met de Keerkring hebben te maken) zij zouden kunnen
nadenken.
De opdracht die daarop volgde was dat de klas werd verdeeld in twee groepen die een ‘politieke
partij’ moesten gaan oprichten met een eigen partijprogramma op de verbeteronderwerpen die ze
zelf hadden bedacht.
De onderwerpen waar de leerlingen mee kwamen waren: veiligheid in de school, hygiëne binnen de
school, schoolvakken, praktijkvakken, afspraken over telefoon en computergebruik, inrichting van
het schoolplein, pauze activiteiteten, inrichting van de school en de klassen.
Beide partijen (de Partij van de Keerkring en de Stamgasten Partij) hebben vervolgens vergaderd om
bij deze punten met voorstellen te komen. Deze voorstellen zijn verwerkt in een partijprogramma.
Deze partijprogramma’s zijn met stembiljet verspreid door de school en in VSO-3C kwam de stembus
te staan.
In de week van de verkiezingen is ook in VSO-3C de stembus geleegd en werden de stemmen geteld
onder toeziend oog van de Partij voor de Keerkring en de Stamgasten Partij.
Er zijn 46 geldige en 5 ongeldige stemmen uitgebracht (buiten het stemvakje gekleurd…we moesten
streng zijn).
Aanvankelijk ging de Partij voor de Keerkring aan kop, maar uiteindelijk wist de Stamgasten Partij een
klinkende overwinning te behalen.
Partij voor de Keerkring
44%
De Stamgasten Partij
56%

Aan de Stamgasten Partij de eer om het partijprogramma te gaan aanbieden aan de directie, om de
speerpunten uit het verkiezingsprogramma (o.a. kluisjes voor de leerlingen) onder de aandacht te
brengen.

Schoolfeest Black and White
Op 24 maart hadden we het jaarlijkse schoolfeest, dit jaar was het thema Black and White. Alle
leerkrachten en leerlingen hadden zich helemaal uitgedost. De aula was versierd met zwart witte
ballonnen en slingers. Er was een heuse filmzaal, game ruimte, een fotohoek waar je met iedereen
die dat wilde op de foto kon en natuurlijk een grote danszaal. De DJ draaide alle verzoekjes van de
leerlingen. Het feest startte om 20.00 uur, natuurlijk werd iedereen voordat je naar binnen mocht
gecontroleerd door onze uitsmijters. Er is de hele avond volop gedanst en ook in de game ruimte
was het steeds druk, vooral het ‘bier pongen’ was populair.
Tijdens het feest werd de play-station die we van Zoë voor een symbolisch bedrag hebben gekocht
officieel geopend. Namens iedereen heel erg bedankt Zoë en familie!!
De organisatie vond het een super geslaagd feest en als we alle reacties van de leerlingen mogen
geloven vonden zij dat ook.

Sprookjes thema in VSO 1/ 2A
In 1/ 2A hebben we gewerkt met het thema sprookjes. Het eerste sprookje was Roodkapje.
Natuurlijk hebben we het liedje veel gezongen en geprobeerd na te spelen. We hebben zelfs een jurk
voor Roodkapje, voor oma en een bontjas voor de wolf aangehad. We hebben een mooie wolvenkop
geknutseld en alle plaatjes in logische volgorde neergelegd.
We hebben het ook over ‘Assepoester’ gehad en andere sprookjes voorgelezen. We weten nu dat
een sprookjes altijd begint met ‘Er was eens…..’ en eindigt met ‘….ze leefden nog lang en gelukkig’.
Tijdens het bezoek van de Clini Clowns ging ons zelf verzonnen verhaal ook over prinsessen en
ridders die leefden in een kasteel. Het was fantastisch om te zien.
De Clini- clowns
Vorige week donderdag (6 april) kwamen de Clini-clowns op school. Ze heetten Pien Bob en Toef
beetje rare namen. Ze gingen een verhaal vertellen over palmbomen piraten en schat. Toen moesten
we blazen, en de piraten gingen dan achteruit. Ik was een palmboom en moest staan op de schat. De
piraten gingen de schat zoeken maar die was verstopt. Toen hoorde ik een krak bij de lepel toen was
die kapot. De piraten hadden de schat niet gevonden omdat we gingen blazen en zij gingen achteruit.
Toen moest ik van de schat af en toen gingen ze kijken of alles nog heel was. Alles was heel behalve
de lepel, oeps…Toen gingen we zingen en toen weer terug naar de klas. Groetjes van Linde uit 2A
Toef wist niet hoe de kinderen van 2A heette. Maar toen kon ik Toef helpen, ze voor te stellen hoe ze
heten. We gingen het rijtje af met een borstel als microfoon. Iedereen was zo trots op mij, want jullie
wisten dat ik het zou kunnen. Ik kon heel goed weten waar de schat kon bevragen liggen. Want de
boot ging zo van de ene kant naar de andere kant. Ik kon ontzettend goed dansen, en dat kon ik zo
goed want het was een mooie dag. Want ik kon haast niet wachten om het aan mama te vertellen.
En ik vond het zo prachtig klinken hoe ze heetten. Een Clini-clown Bob, de tweede heet Pien en de
derde heet Toef. Het verhaal liep ontzettend goed af, want ik gaf het niet op, we konden het gewoon.
Toen Linde als een palmboom eraf ging zag ik ineens dat de lepel kapot was. Toen gingen we weer
naar de klas. Groetjes van Wilmar uit 2A.

De nieuwbouw
Op dit moment hebben we geen nieuwe informatie over de nieuwbouw.

Stichting Ouders van De Keerkring / Ouderraad/ ouderactiviteiten
OUDERONTMOETING OVER WONEN!
U bent van harte welkom op 7 juni 2017 , van 8.45-10.15 in de docentenkamer.
Op 7 juni a.s. wordt de volgende ouderontmoeting georganiseerd.
De ouderontmoetingen op school worden georganiseerd door en voor ouders. Het is belangrijk om
met elkaar als ouders van De Keerkring te praten over gemeenschappelijke onderwerpen als werk,
wonen, seksualiteit enzovoorts.
Ditmaal gaan we het over het thema ‘wonen’ hebben. Hoe gaat dat straks als onze kinderen ouder
worden? Kunnen ze ‘gewoon’ het huis uit? Of is er begeleiding en zorg nodig? En hoe regel je die dan
zó, dat je je daar als ouder ook goed bij voelt?
Op dit moment is er veel in beweging in de zorg, ook rond het wonen. De oude instellingen die er
vroeger waren, bestaan nog steeds. Maar er zijn ook zoveel andere woonvormen mogelijk:
Thomashuizen, wooninitiatieven enzovoorts.
Denk je daarover al na als ouder? Het vinden van een goede woonvorm kan soms jaren duren. Maar
waarop moet je letten, wat moet je eigenlijk willen voor je kind? Redenen genoeg om daarover eens
met elkaar te praten. Op deze ochtend hebben we enkele gasten: John en Nettie Spierenburg, van
wie de dochter ook op De Keerkring heeft gezeten. Hun dochter woont nu in een woonvoorziening.
Wat zijn hun ervaringen? Naast hen ook Edward de Bruin van MEE, die veel kennis heeft over alle
veranderingen in de zorg.
U bent van harte welkom, ook als u niet bij eerdere ouderontmoetingen kon zijn!!
Het is fijn, als u ons van tevoren kan laten weten als u komt (via onderstaand strookje bij de
leerkracht).
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de organiserende ouders: Ruth
Windhorst (06-43184018) of met Miranda Gorissen, adjunct-directeur (079- 3410536).
Graag tot 7 juni!

Naam kind: ………………………………………………………………………………………..
Naam ouder: ……………………………………………………………………………………..
0
0
0

Ja, ik kom graag op 7 juni
Nee, ik kan niet komen maar ben wel geïnteresseerd in een ouderontmoeting
Nee, ik kom niet; dit hoeft niet van mij

Medezeggenschapsraad
De afgelopen twee vergaderingen zijn de volgende dingen besproken:
- Vanuit de GMR is het vooronderzoek van de fusie met SSOL (Stichting Speciaal Onderwijs Leiden)
besproken die mogelijk gaat plaatsvinden vanaf januari 2018
- We hebben gekeken naar hoe het met het jaarplan in 2016 is verlopen (eindrapportage
verbeteronderwerpen jaarplan 2016) en hoe het jaarplan voor 2017 (van het schoolplan 17- 21) eruit
ziet
- De organisatiestructuur is besproken, de financiën en de hieraan hangende bezuinigingen.
- De stand van zaken wat betreft de nieuwbouw is aan bod gekomen.
- We hebben ingestemd met het vakantierooster/studiedagen voor schooljaar 2017-2018.
Dan willen wij ook nog mededelen dat Esther Alblas, de moeder van Zoë uit het VSO, is herkozen en
een nieuw termijn van drie jaar zal plaatsnemen in de MR. Wij zijn blij met haar inzet!

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:
23 mei 2017
6 juni 2017
Personeel
Wij zijn heel blij u te kunnen schrijven dat na een lange periode van afwezigheid en een korte
periode van re-integratie werkzaamheden Patricia Schilperoort helemaal terug is op het VSO. Ze
heeft al haar werkzaamheden weer opgepakt. Dominique Hoppzak neemt vanaf 8 mei al haar
werkzaamheden weer op.
Ook een aantal andere collega’s is weer gedeeltelijk aan het werk en we hopen dat zij snel weer
helemaal hersteld zijn.
Belangrijke data
21 april 2017
Koningsspelen
Koningsspelen
Dit jaar gaan we de Koningsspelen op vrijdag 21 april vieren. Alle leerlingen mochten van tevoren uit
een aantal workshops kiezen; voetbal, judo, basketbal, creatief, koken, yoga en oud Hollandse
spelletjes. Voor iedereen zat er wel wat tussen. Gelukkig hebben we hulp gekregen van de opa van
Brian en de vader van Kirsten, super bedankt !!
Van de organisatie van de Koningsspelen hebben we wat spullen gekregen voor op school en voor
alle leerlingen een stressballetje. Daarnaast zullen we ook weer genieten van een heerlijk
Koningsontbijt. Na het ontbijt mogen degenen die het leuk vinden in de aula de ‘Okido’ zingen en
dansen. Vervolgens gaan we aan de slag met de twee workshops die iedereen heeft gekozen.
De middag wordt in de eigen klas door gebracht.

24 april t/m 5 mei 2017
Meivakantie
In de schoolgids staat abusievelijk t/m 9 mei. De eerste schooldag na de meivakantie is maandag 8
mei.
11 mei 2017
Schoolreis
25 en 26 mei 2017
Hemelvaartsweekend

Belangrijk Prokkel nieuws!!!!
In de week van 12 tot en met 16 juni is het weer Prokkel week. Een Prokkel is een prikkelende
ontmoeting tussen mensen met en mensen zonder een verstandelijke beperking. Prokkelen kan op
alle terreinen: op het werk, in de vrije tijd, in de wijk, rondom wonen, op een vereniging, op school of
in het onderwijs. Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar Prokkelen om draait.
In deze week zullen er verschillende activiteiten plaats vinden op school. Op dinsdagochtend is er
een sportdag waar het SO en het VSO aan zullen deelnemen. Op woensdag 14 juni is er “Kom in de
school”. Op deze dag krijgt u de gelegenheid om een kijkje te nemen bij een aantal lessen die
gegeven wordt op school. U neemt zelf deel aan de lessen. Hierover volgt nog een brief. Houd deze
datum wel alvast vrij in uw agenda. Op donderdag 15 juni is er de Prokkel stagedag. Op deze dag
gaan alle leerlingen van het VSO onder begeleiding vanuit school een dag ervaring opdoen bij
verschillende bedrijven. Hierbij kunt u denken aan de Albert Heijn, kinderdagverblijf, zorgboerderij
enz. Op dit moment wordt er nog veel overlegd met verschillende bedrijven om invulling te geven
aan deze dag.
Wij gaan uit van een leuke en leerzame week.
Tot slot

Het team van VSO De Keerkring wenst iedereen een zonnige en ontspannen vakantie
toe!

