Nieuwsbrief VSO De Keerkring – februari 2018
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.
Activiteiten
Afvalproject
Van maandag 15 januari tot en met vrijdag 2 februari hebben we school breed een afvalproject
gedaan. In de periode daarvoor hadden we al ervaring opgedaan met het gescheiden afval
verzamelen in school. Hieronder leest u meer over het project.
AFVAL PROJECT IN VSO1B
Een paar weken geleden zijn ook wij druk in de weer geweest met ons project afval. Het leek ons leuk
om eens te kijken of we zelf papier konden recyclen. Nadat we een Klokhuis aflevering gezien hadden
over hoe dat in het groot gaat zijn we zelf gaan proberen of wij dat in het klein konden.
We hebben twee verschillende soorten papier gemaakt, een stuk
van oude kranten, en een stuk van wit papier. Eerst hebben we
het papier in piepkleine snippers gescheurd, die gooiden we in
een emmer waarna we er water bij deden. Op het filmpje hadden
we gezien dat er
ook een beetje lijm
bij moest dus we
hebben er ook een
klein beetje behangerslijm poeder bij gegooid. Het
werd een heel vies prutje, en uiteindelijk een soort
van papje. Valencio en Brandon hebben het aller
langst van iedereen staan kneden, net zolang tot het
een heel zacht prutje was geworden. Daarna hebben
we met een deegroller het water er weer uitgerold en
het papierprutje tussen twee theedoeken gelegd.
Toen we ermee klaar waren en we zo dun mogelijk
gerold hadden hebben we ons eigen papier stuk laten
drogen. De volgende dag was het echt een nieuw stuk
karton geworden. Om heel dun papier te recyclen heb
je een grote pers nodig en die hebben we hier
natuurlijk niet!!
Iedereen was verrast over het resultaat!! We hebben iedereen uit de groep een stukje meegegeven
naar huis zodat als het goed is, alle ouders hebben gezien dat wij zelf papier gerecycled hadden.
Groetjes van VSO1B

Praktijk werken in de keuken
In de keuken hebben wij ook aandacht besteed aan het Afval project.
Er wordt veel voedsel weggegooid door supermarkten omdat het er niet meer zo mooi meer uitziet,
of net over de datum, maar nog prima te eten is. Om deze verspilling tegen te gaan hebben we 2
weken lang van Albert Heyn de Leyens voedsel gekregen wat zij anders in de container hadden
gegooid. We hebben heerlijke gerechten kunnen maken en om AH te bedanken zijn we een
zelfgebakken perentaart gaan brengen. De manager vond het een mooi en goed project. We mogen
vaker een project doen als dit, AH wil hier graag aan meewerken. BEDANKT!

Sportdag Veurs lyceum.

Vrijdag 16 februari was het weer zover. We gingen met alle klassen van het VSO en de twee oudste
klassen van het SO naar de sportdag op het Veurs lyceum! Dit jaar was het helemaal speciaal omdat
we voor de 10de op de sportdag aanwezig waren. Als leuk aandenken kregen we een mooie schaal
uitgereikt door de directrice van het Veurs lyceum!
Na de uitreiking ging het sporten echt beginnen. We begonnen in de ochtend met 5 onderdelen en
om de 20 minuten wisselde we door! De leerlingen gingen badmintonnen, tafeltennissen, dansen,
mikspelletjes en springen op een springkussen.
Om 12 uur gingen we met alle klassen lunchen in een andere grote gymzaal. Om half 1 gingen een
paar groepen weer spelletjes doen en de andere groepen gingen wedstrijden hockey en voetbal
spelen. Om 2 uur was de sportdag afgelopen en kregen alle leerlingen een certificaat en een
medaille! Ik wil iedereen bedanken voor zijn inzet en vooral de ouders die de leerlingen wilden halen
en brengen naar de sportdag.

Sportdag bij VSOa
Op vrijdag 16 februari gingen we met z’n allen in de auto naar Leidschendam. We hadden een
sportdag die al voor het 10e jaar werd georganiseerd door en met leerlingen van het Veurs Lyceum.
Daar aangekomen gingen we omkleden en moesten we verzamelen in de grote sportzaal. Onze
begeleiders van het Veurs lyceum hadden voor ieder groepje een mooi kaartje met je groepsnaam
erop. Zo wisten we wanneer we waar naartoe moesten wisselen en naar welke activiteit. Er was van
alles te doen. Doelschieten, een bal door een hoepel gooien, dansmatten, een tumbelbaan,
badmintonnen en k’nect spellen. Tussen de middag hebben we gezellig met elkaar geluncht en na de
prijsuitreiking gingen we om 14.00 uur, allemaal met medaille en certificaat, weer richting school.
Iedereen is moe maar voldaan het weekend ingegaan. Bedankt, Veurs Lyceum voor de organisatie en
de gastvrijheid en bedankt voor de ouders die hebben gereden.
Schoolfeest vrijdag 13 april
Het jaarlijkse schoolfeest komt er al weer bijna aan, en wel op vrijdag 13 april 2018.
Deze vrijdag worden de leerlingen vanaf 19.15 uur verwacht op de Chaplinstrook voor een top feest
met als thema: Koningsfeest!
De leerlingen kunnen hun avond vullen met Disco, Spel, een leuke Film, Glittertattoo’s etc.
Voor de muzikale invulling zal DJ Wouter zijn cd’s weer uit zijn kast halen en er is ook een prijs voor
‘Beste Look’.
Kaartjes zijn vanaf dinsdag 3 april 2018 te koop tijdens de kleine pauze.
Wij hopen op een grote opkomst en een top avond!
Stichting Ouders van De Keerkring / Ouderraad/ Ouderactiviteiten
Na de kerstvakantie startten wij met een nieuwjaar toast! Ouders die ook zeer actief waren geweest
voor ons kerstfeest, hadden dit weer voorbereid. De wensen die voor de kerst waren bedacht en in
de wensenboom hingen werden voor gelezen. Leerlingen van praktijk ‘werken in de keuken’ hadden
die dag oliebollen gebakken en er waren nog wat hapjes over van de kerst. Het was een mooie start
van het nieuwe jaar 2018 op school en we verwachten dat het een vaste traditie zal worden.

Vanuit de stichting Ouders van De Keerkring heeft u informatie gekregen over de betaling van de
aanstaande schoolkampen. Nog steeds zijn niet alle betalingen binnen. Wel zijn er locaties afgehuurd
en bussen besteld. Wilt u a.u.b. vandaag nog betalen??!!
Medezeggenschapsraad

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 13 maart 2018
Dinsdag 10 april 2018
Dinsdag 29 mei 2018
Dinsdag 3 juli 2018

Personeel
Op het VSO hebben we een aantal lang durende zieke collega’s, daarnaast heeft ook het team van
VSO De Keerkring ‘geleden’ onder de griepgolf. Het vinden van invallers blijft lastig en het is dankzij
een aantal trouwe invallers en de flexibiliteit van het team dat leerlingen steeds weer op een goede
manier kunnen worden opgevangen.
Met ingang van 1 maart 2018 heeft Marloes van Vliet een nieuwe baan. Zij gaat werken voor de
Sociale Werkvoorziening als jobcoach. Een prachtige kans waarbij zij haar talenten goed kan inzetten.
Wij zullen haar organisatietalent, betrokkenheid op de leerlingen en de school en gedrevenheid
moeten missen. We wensen Marloes veel werkplezier en voldoening tijdens haar nieuwe
werkzaamheden en bedanken haar voor haar enorme inzet voor en trouw aan De Keerkring.
Beste ouders/verzorgers,
Sommigen van jullie zullen mij beter kennen dan anderen. Omdat ik niet iedereen persoonlijk nog zal
zien, wil ik jullie op deze manier gedag zeggen en bedanken. Deze week is mijn laatste werkweek bij
De Keerkring. Per 1 maart ga ik als jobcoach werken bij Sociaal Werkbedrijf DSW. Een nieuwe
uitdaging waar ik naar uitkijk en waar ik de leerlingen wellicht in de toekomst nog ga tegenkomen.
De afgelopen 14 jaar heb ik met ontzettend veel plezier met de leerlingen gewerkt. Dit ga ik dan ook
zeker missen. Ik wil jullie bedanken voor jullie vertrouwen en wens jullie en jullie kinderen veel geluk
in de toekomst!

Lieve groet, Marloes van Vliet

Belangrijke data
Maandag 26 februari 2018 t/m vrijdag 2 maart 2018 voorjaarsvakantie
Donderdag 29 maart 2018 Lentefeest
Vrijdag 30 maart 2018 Goede Vrijdag; de leerlingen zijn vrijdag
Maandag 2 april 2018 Tweede Paasdag; de leerlingen zijn vrij
Donderdag 12 april 2018 vanaf 12.15u studiemiddag, de leerlingen zijn vrij
Vrijdag 20 april 2018 Koningsspelen
Vanaf maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei 2018 Meivakantie
Tot slot

Het team van VSO De Keerkring wenst iedereen een verfrissende en vrolijke vakantie
toe!

Informatie van buiten

Schoolmelk
Het is belangrijk dat kinderen en jongeren gezond eten en drinken. Niet alleen thuis, maar
ook op school. Al voor 28 cent per pakje kan uw kind elke dag in de kleine en/of grote
pauze een lekker koud pakje verse melk krijgen. Interesse? Ga dan naar www.schoolmelk.nl
en sluit een abonnement af. Drie weken na afsluiten van het abonnement start de levering
van de melk.

