Nieuwsbrief VSO De Keerkring – oktober 2017
Aan de ouders en verzorgers,
Nieuwsbrief
U ontvangt vóór een vakantie van minimaal een week 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
The Next Step
Op donderdag 9 november a.s. wordt voor de tweede keer in Zoetermeer The Next Step
georganiseerd. The Next Step is een beurs waarop ouders/verzorgers zich samen met hun
zoon/dochter kunnen oriënteren op de toekomst. Binnen onze school besteden wij aandacht aan
arbeidstoeleiding en uitstroom vanuit school naar de vervolgplek(ken). In VSO3 start het traject
richting die toekomst. The Next Step is een mooi initiatief van de Gemeente Zoetermeer i.s.m. de
scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs om te ontdekken welke
mogelijkheden er voor hun leerlingen zijn. Bedrijven en organisaties laten zien en ervaren wat kan.
Alle leerlingen in VSO2 en VSO3 hebben een uitnodiging mee gekregen voor The Next Step. Voor
vragen of meer informatie kunt u terecht bij het stagebureau.
Sponsorloop
Donderdag 21 september was het weer zover; de sponsorloop in het park bij het VSO! Dit jaar was
de opbrengst voor de Cliniclowns! We begonnen rond half 11 met rennen en de leerlingen hadden
(eindelijk) na twintig minuten pauze. In de pauze kregen de leerlingen fruit en wat te drinken. Na de
pauze gingen de leerlingen voor de tweede keer twintig minuten rennen!
De leerlingen hebben met veel inzet en enthousiasme gerend. Het was leuk om te zien dat er veel
ouders bij de sponsorloop aanwezig waren! Na het rennen gingen we met alle ouders en leerlingen
naar school voor de prijsuitreiking. De medailles en bekers werden uitgereikt door een vrolijke
clown! Samen hebben we een bedrag van 1620 euro opgehaald voor de Cliniclowns.
Iedereen bedankt voor zijn inzet en de gezellige dag!

Onderwijs
Praktijk

Voor het praktijkvak Werken in de techniek zijn we hard op zoek naar pallets voor onze pallet
recycling.

Werk in uitvoering

Er valt veel moois te maken van oude pallets en belangrijker nog, er valt veel te leren met pallets.
Meten, zagen, boren, timmeren, schuren, schroeven. Zowel handgereedschap als machines komen
daarbij aan bod. Uiteraard is de belangrijkste les om iedere keer op de juiste wijze veilig te werken
met gereedschap.
Ook andere houtrestanten zijn van harte welkom!

Pallet recycling

Er zit muziek in VSO3

VSO1 slaat de spijker op z’n kop

Oudergesprekken

Op donderdag 26 en maandag 30 oktober zijn de oudergesprekken. U heeft zich hiervoor op kunnen
geven. Tijdens het gesprek met de stamgroep docent krijgt u informatie over de concrete doelen en
activiteiten waar dit schooljaar met uw kind aan gewerkt zal worden in de stamgroep.

Leerling informatiemappen
Op het VSO werken we met leerling informatiemappen. Hierin krijgen de praktijk evaluaties
een vaste plek, maar ook aan het einde van het schooljaar de rapporten. Wij vragen u iedere
keer de (nieuwe) informatie te lezen en de map getekend voor gezien weer mee naar school
te geven.
Stichting Ouders van De Keerkring / Ouderraad/ ouderactiviteiten
Ouderochtend
Ook dit schooljaar wil Ruth Windhorst (moeder van Jasmijn van Ham) zich in zetten voor de
ouder(koffie)ontmoetingen. Daar zijn we heel blij mee. Samen met enkele andere ouders zorgt ze
ongeveer drie keer per jaar dat ouders op het VSO bij elkaar komen om met elkaar te praten over
een onderwerp dat past bij onze leerlingen. Aan het einde van deze nieuwsbrief vindt u meer
informatie en een aanmeldstrookje. Doe een keer mee!
Medezeggenschapsraad
Tijdens de eerste vergadering van dit schooljaar heeft de MR een nieuwe voorzitter gekozen,
namelijk Marieke Hagels, de moeder van Gijs Cilon uit VSO1b. De volgende onderwerpen zijn aan
bod gekomen: staking, de stand van zaken betreffende de nieuwbouw, activiteitenplan komend
schooljaar, nieuws uit de GMR, lage opkomst ouderinformatievond, eventuele bestuurlijke fusie met
SSOL (Stichting Speciaal Onderwijs Leiden). Zoals u van ons gewend bent komen de notulen van de
MR-vergaderingen en de agenda op de website. De vergaderingen zijn openbaar, dus mocht u
interesse hebben dan bent u van harte welkom.
Samenstelling MR:
Esther Alblas
ouder
Marieke Hagels (voorzitter)
ouder
Marlies van Kapel
ouder
Wilma Adriaanse
Fleur Klaver
Marloes van Vliet

personeel
personeel
personeel

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 7 november 2017
Dinsdag 12 december 2017
Dinsdag 30 januari 2018
Personeel
Martine Mieremet heeft op 23 september 2017 een zoon gekregen; Keanu Matthew. Zwangerschap
en bevalling zijn voorspoedig gegaan en ook nu gaat het goed met moeder en kind. We zijn heel blij
met en voor haar. Na de kerstvakantie verwacht Martine weer aan het werk te gaan.
Mireille Daelman is door ziekte voor langere tijd niet in staat om te werken. Behandelingen vragen
veel van haar, maar ze slaat zich er moedig en vechtlustig doorheen. Alper Pat vervangt Mireille. Hij
is een nieuwe invaller bij ons op school en we zijn blij met zijn inzet en flexibiliteit.
Ook andere collega’s zijn afgelopen periode door ziekte soms voor een paar dagen, soms voor enige
weken niet in staat geweest te werken. Het vinden van invallers is lastig. Gelukkig is Jurrie Drent een
trouwe vaste invaller. Helaas moeten we af en toe een praktijkgroep opdelen. Dit gebeurt alleen als
er werkelijk geen andere oplossing is.
Informatie van buiten
In het donker fietsen
Binnenkort gaat de wintertijd in en dat betekent meer fietskilometers in het donker. Jongeren fietsen
echter relatief vaak zonder verlichting. Wilt u er samen met uw kind op toezien dat de verlichting in
orde is en belangrijker nog, ook gaat gebruiken. Dit vergoot de veiligheid aanzienlijk.
Veilig Verkeer Nederland

Dance-Xtra lessen
Zin om te bewegen op lekkere muziek? Kom dan meedoen met Dance-Xtra voor jongens en
meiden van 10 t/m 16 jaar. Je leert dan de coolste moves!!!
Waar en wanneer?
De lessen vinden tijdens schoolweken plaats op maandag van 15.15 tot 16.00 uur in de
gymzaal aan de Chaplinstrook.
Meedoen?
Je mag vrijblijvend twee keer meedoen. Daarna beslis je pas of je lid wilt worden.
Kosten?
De contributie bedraagt € 155 per jaar. Dit wordt in tien maandelijkse termijnen van 15,50
euro afgeschreven (in juli en augustus wordt niet geïncasseerd). Pro Patria accepteert de
ZoetermeerPas en de Sport & Cultuurcheque als betaalmiddel voor de contributie.
Informatie?
Neem voor meer informatie contact op via: info@propatria.nl

Belangrijke data
16 t/m 20 oktober 2017
Donderdag 26 en maandag 30 oktober 2017
Woensdag 1 november 2017
Donderdag 9 november 2017
Donderdag 23 november 2017
Maandag 18 december 2017
Maandag 25 december 2017

herfstvakantie
oudergesprekken
ouder ontmoetingsochtend
The Next Step
studiemiddag, alle leerlingen vanaf 12.15u vrij
kerstviering in de avond
start kerstvakantie

Tot slot
Sinds vorig schooljaar wachten de leerlingen niet meer tot 8.40u op het plein voordat ze naar binnen
mogen, maar gaat om 8.30u de deur van de school open. Zo kunnen de leerlingen verspreid en met
meer rust tot 8.40u naar binnen lopen. Dan gaat de eerste bel. Om 8.45u gaat de tweede bel. Op dat
moment verwachten we iedere leerling in zijn klas, startklaar om op te kunnen starten met zijn/ haar
werkzaamheden.
Nu merken we dat steeds meer leerlingen met hun ouders/ begeleiders ruim voor 8.30u op het plein
staan te wachten. Dat is natuurlijk prima, maar wij kunnen bij regen niet de leerlingen voor 8.30u de
klassen in laten. De inlooptijd is ruim en de tijd ervoor heeft het personeel nodig om alles op orde te
brengen voor de schooldag. Natuurlijk kan iedereen bij regen in het halletje wachten. De leerlingen
blijven op dat moment onder supervisie van hun begeleiders.
Wij wensen iedereen een zonnige, kleurrijke en ontspannende vakantie toe!
Het team van VSO De Keerkring.

OUDERONTMOETING OVER ARBEID EN DAGBESTEDING
U bent van harte welkom op 1 november 2017 , van 8.45-10.15 in de docentenkamer.
Op 1 november 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 ‘arbeid en dagbesteding’ hebben. In de week erna, op 9
november, staat er ook een informatiebijeenkomst over dit thema op de agenda van de school, nl.
‘The next step’. Het leek ons, de school en de organiserende ouders, een goed idee om als
voorbereiding op deze avond, dit onderwerp met elkaar als ouders te bespreken.
Waar gaat het dan om:
* wat zijn de talenten van mijn kind?
* wat vindt mijn kind wel of niet leuk?
* welke stage- en/of werkervaringen heeft mijn kind al opgedaan?
* wat betekenen de termen dagbesteding, (beschut) werk, participatiewet eigenlijk?
* en bij welke vorm vindt mijn kind het beste aansluiting?
* wat zou ik zelf als ouder voor mijn kind het liefste zien?
Kortom: genoeg vragen en thema’s om het met elkaar over te hebben.
Wij hebben Angelines en Sarinka van het stagebureau ook uitgenodigd om bij de ochtend aanwezig
te zijn.
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 een van de organiserende ouders: Ruth
Windhorst (06-43184018) of met Miranda Gorissen, adjunct-directeur (079- 3410536).
Graag tot 1 november!

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

Ja, ik kom graag op 1 november
Nee, ik kan niet komen maar ben wel geïnteresseerd in een ouderontmoeting
Nee, ik kom niet; dit hoeft niet van mij

