Nieuwsbrief De Keerkring afdeling SO – december 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
Fusie
Met het uitgangspunt een goede kwaliteit in speciaal onderwijs te kunnen blijven bieden, zijn er eind
2016 verkennende gesprekken gestart tussen de bestuurders van Responz en van Stichting Speciaal
Onderwijs in Leiden e.o. Deze laatste stichting heeft twee scholen voor ZML (De Korte Vlietschool en
De Duinpieper/ Het Duin/De Oeverpieper), en één mytylschool (De Thermiek).
Verkennende gesprekken werden al snel gesprekken richting bestuurlijke samenwerking met als
meerwaarde: onderwijskundig sterker, organisatorisch slimmer en extern meer slagkracht.
Op 10 juli 2017 zijn de handtekeningen gezet onder een intentieverklaring tot fusie. Het samen
optrekken van de scholen van SSOL e.o. en RESPONZ onder één bestuur zal leiden tot een sterkere
positie binnen de regio’s Leiden en Duin en Bollenstreek, Den Haag, Delft, Zoetermeer en omgeving.
Dat betekent: meer garantie voor blijvende continuïteit in het aanbod van speciaal onderwijs aan
leerlingen en hun ouders.
Het voornemen is de fusie per 1 januari 2019 te realiseren.
Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad heeft zich dit schooljaar voornamelijk bezig gehouden met de
nieuwbouw en de mogelijk bestuurlijke fusie tussen Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. en
Stichting RESPONZ. Een update over deze onderwerpen vindt u in deze nieuwsbrief. Meer informatie
over de fusie kunt u vinden op de website van RESPONZ op www.responz.net in de publicaties van
Beter Samen (onder het kopje publicaties onderaan).
Heeft u vragen aan de MR of wilt u informatie, dan kunt u altijd terecht bij één van de leden van de
MR of mailen naar: mr@keerkring.net
De volgende MR-vergaderingen staan gepland op:
Dinsdag 30 januari 2018
Dinsdag 13 maart 2018
Dinsdag 10 april 2018

Nieuwbouw
We zijn nog altijd bezig om tot een voorlopig ontwerp te komen voor de nieuwbouw dat én
beantwoordt aan alle wensen én financieel haalbaar is. Voor dat laatste is aan de klankbordgroep
waar onze architect mee samenwerkt een kosten specialist toegevoegd die moet beoordelen of het
ontwerp wel blijft passen binnen de financiële kaders
Die financiële kaders zijn in mei 2016 door de Zoetermeerse gemeenteraad vastgesteld op bijna 18
miljoen euro, te investeren in nieuwbouw, uitbreiding en aanpassing van schoolgebouwen van het
basis- en speciaal onderwijs van de verschillende scholenkoepels. Nu, eind 2017, blijkt bij de eerste
ramingen van alle projecten binnen het IHP (integraal huisvestingsplan van scholen) dat de
beschikbare budgetten met ca 30-40% worden overschreden.
Er is inmiddels een bezuinigingenlijst/aantal maatregelen bedacht om het budgettaire probleem van
de nieuwbouwontwikkelingen te beperken op verschillende gebieden: bouwkundig,
installatietechnisch, Programma van Eisen, etc.
We ontkomen er niet aan dat bovenstaande ontwikkeling iets gaat betekenen voor de tijdsplanning.
Eerst moet er financiële duidelijkheid zijn, dan pas kan er een aannemer gezocht worden om het
ontwerp verder uit te werken.
Stichting Ouders van De Keerkring
Vanaf heden kunt u alle mail en vragen stellen via het nieuwe mailadres van de stichting
stichtingouders@keerkring.net
R. Braat en Carrie van Geest
Veiligheid
In verband met de veiligheid van de leerlingen vragen wij u met nadruk uw auto tijden het brengen
en ophalen niet op het schoolplein te parkeren. Deze ruimte is bestemd voor taxivervoer.
Activiteiten
Leuke activiteiten voor de kerstvakantie!
Via onderstaande link vindt u allerlei activiteiten die in de kerstvakantie op de speel/ en
stadsboederijen, bij Sport en Spel en Speelmeer plaats zullen gaan vinden.
http://www.zoetermeer.eu/folders/kerst2017

Ochtendje naar de Driesprong van de Superhelden.
Wij mochten een ochtend naar de
Driesprong,
het tuincentrum van de ouders van Julia!!
Wij hebben het super leuk gehad en veel
mooie kerstspulletjes gezien!!

Sinterklaas bracht ook een bezoek aan de Superhelden.

GROTE en KLEINE pakjes door de schootsteen gooien, en met de dobbelsteen kijken hoeveel de score is.

Sinterklaas
Ook dit jaar bracht Sinterklaas weer een bezoek aan onze school. En dit jaar hadden we op de
Keerkring zelfs ´s nachts hoog bezoek! Maar wat een rommel werd er gemaakt. Gelukkig kunnen de
leerlingen van de Keerkring goed opruimen! Donderdag stonden we met alle groepen vol
verwachting buiten te wachten……………met alle leerlingen, collega´s en veel ouders en grootouders
werd er gezongen en gedanst………………………….Na lang en geduldig wachten kwamen er 2 pieten
langs op de tandem, maar geen Sinterklaas. De Pieten waren Sint kwijt.
Toch wel teleurgesteld zijn we naar binnen gegaan. Daar hebben we gezongen voor de Pieten, maar
werden we steeds gestoord door een hard gesnurk……………..Sinterklaas lag te slapen in de tent!!
Gelukkig kwam alles goed en zijn alle leerlingen in de klas bezocht door Sinterklaas en verrast met
een mooi kado!

Bij Ons (De Onderwijszorggroep)
Hier weer eens een stukje in de nieuwsbrief van de Onderwijszorggroep. Zoals te lezen is, is dit
schooljaar onze naam veranderd in ‘Bij Ons’. Dit omdat iedereen welkom is in onze klas of ze nou bij
ons in de klas zitten of gewoon een momentje op bezoek komen.
Zo welkom is ook ons nieuwe klasgenootje: Arwin!!! Hoi Arwin, wat fijn dat je bij ons bent, we gaan
een heleboel leuke dingen doen met elkaar!!!
Wat hebben wij zoal gedaan de afgelopen tijd…heel veel leuke dingen; we hebben een knallend
optreden gegeven in de aula tijdens het open podium met het lied van ‘Hoofd, schouders, knie en
teen’, we hebben Sinterklaas en zijn Pieten op bezoek in de klas en zijn verwend met prachtige
cadeaus. Ook zijn we met de juffen gaan kijken bij de Kerstshow in de Intratuin, vooral de trein waar
je rondjes in kunt rijden was te gek!!! Vervolgens hebben we ook de klas in Kerstsfeer gebracht, wij
(de leerlingen) vinden vooral de verschillende Kerstballen geweldig mooi en we hebben dan ook een
speciale bak in de klas met die verschillende Kerstballen (geen glas!) waar we aan mogen voelen en
naar mogen kijken.
Tijdens de Kerst-doe-avond waren we bijna allemaal op school en we hebben heel veel plezier
gemaakt met knutselen, spelen en eten!!! ☺
Nu is het tijd dat we allemaal lekker uit gaan rusten, want we waren best moe de afgelopen dagen.
Wij en onze juffen wensen jullie een hele fijne vakantie met warme en gezellige Kerstdagen en een
super knallend oud & nieuw!!!
Warme knuffels van Dinand, Kianbod, Otto, Rosan, Arwin en de juffen van de OZG
Kerst
Maandag 18 december vierden we met leerlingen en ouders kerst op school. Tijdens de ´Kerst-doeavond´ waren er door de hele school activiteiten waar iedereen aan kon deelnemen. Wat was het
gezellig en wat zijn er mooie en lekkere dingen gemaakt. Door een echte lichtjestunnel klauteren bij
de Kerstbootcamp, met de kerstman op de foto of een kaarsje versieren, een laars of kerstbel met
heel veel glitters, een eierkoek versieren met veel kleurige lekkernijen, kerst-twister of een
kerstboom van ijsstokjes, het kon deze avond allemaal.
Op donderdag 21 december was er nog een overheerlijke Kerstlunch. Terwijl de Kerstliedjes uit de
boxen galmden, werd er goed gegeten van al het lekkers dat er stond. Met een gevulde buik
verlieten alle leerlingen de aula weer terug naar de klassen om de dag rustig af te sluiten en zich nu
te gaan richten op de vakantie!!!

Schoolmaatschappelijk werk
Beste leerlingen en ouders / verzorgers van leerlingen,
Mijn naam is Wendy van der Mee en ik ben al jaren verbonden aan de Keerkring als maatschappelijk
werkende. Vanaf januari 2018 zal ik spreekuur gaan houden op locatie. Tussen 8.30 en 11.00 uur.
Het eerste spreekuur zal zijn op dinsdag 23 januari, VSO locatie. Op dinsdag 20 februari zal ik op het
SO te vinden zijn. Ouders zijn op beide locaties welkom.
Heeft u een vraag over zaken die niet met het onderwijs te maken heeft, zal ik u graag te woord
staan. Een afspraak maken is niet nodig.
Ik zie u graag in 2018. Fijne feestdagen en alle goeds voor 2018.
Wendy van der Mee
School maatschappelijk werkende / onafhankelijk cliënt ondersteuner bij MEE.

Belangrijke data
8 januari
30 januari
5 februari
15 en 19 februari
26 februari 2017 t/m 2 maart

Eerste schooldag na de kerstvakantie
MR vergadering
Studiemiddag (vanaf 12.15 u. zijn alle leerlingen vrij)
Oudergesprekken
Voorjaarsvakantie

Tot slot

Het team van SO de Keerkring
wenst iedereen heel gezellige en
sfeervolle kerstdagen en een
mooi, gezond en leerzaam 2018.

