
 

 

Nieuwsbrief VSO De Keerkring – december 2020 
 
Nieuwsbrief 
U ontvangt vóór een vakantie van minimaal een week een nieuwsbrief met informatie over de 
school. Deze nieuwsbrief verzenden wij via de klassenmail en/ of Parro. Ouders die geen email 
hebben, ontvangen de nieuwsbrief op papier. 
 
Opgelucht en teleurgesteld 
Terwijl in heel Nederland juist op de scholen voor voortgezet onderwijs corona leidde tot veel uitval 
onder personeel en leerlingen, zag het er voor vso De Keerkring naar uit dat we de kerstvakantie 
zouden halen met een enkele besmetting onder leerlingen en personeel. We hebben geen gebruik 
hoeven maken van het noodrooster en nauwelijks ouders/ verzorgers hoeven verzoeken hun kind 
thuis te houden. Wij bedanken iedereen die zich nauwgezet aan alle voorschriften heeft gehouden; 
leerlingen, ouders/ verzorgers en personeel!!  
Helaas kwam vanwege het sterk stijgende aantal landelijke besmettingen gisteren toch de 
mededeling dat we vanaf woensdag 16 december 2020 de deuren moeten sluiten. Ook weten we nu 
al dat we de inval na 18 januari 2021 niet goed rond krijgen. Over deze zaken berichten we u nader 
via een brief. 
 

Stichting Resonans Onderwijs 

Wijziging functienaam teamleider naar afdelingsdirecteur  

De school van uw kind valt onder de stichting Resonans. Deze stichting bestaat bijna twee jaar. In de 

afgelopen periode is geëvalueerd of de organisatie goed is ingericht. Dat is het geval. Wel vinden er 

enkele kleine aanpassingen plaats. Zo heet de teamleider van de afdeling waarin uw zoon of dochter 

zit voortaan afdelingsdirecteur. De reden hiervoor is dat gebleken is dat het voor ouders, 

sollicitanten en externen het woord 'directeur' duidelijker is als men de directie van een school wil 

spreken. Omdat de betreffende teamleiders directeur zijn van een afdeling, is gekozen voor de 

functienaam afdelingsdirecteur. Behalve de naam verandert er voor u niets. Indien u de 

leidinggevende van een afdeling wilt spreken, kunt u voortaan contact opnemen met de 

afdelingsdirecteur. 

 

Benoeming Bob Olders als bestuurder Resonans 
Met veel genoegen maken we bekend dat we een nieuwe bestuurder hebben gevonden voor 
Resonans, de onderwijsstichting waartoe de school van uw kind behoort. Hij is geen onbekende voor 
onze organisatie: Bob Olders. Hij volgt Johan Taal op in het college van bestuur (CvB) die in januari 
met pensioen gaat. Bob werkte de afgelopen jaren als sectordirecteur bij Resonans voor de sector 
mytyl/tyltyl. Hij heeft de werving- en selectieprocedure succesvol afgerond. 
De raad van toezicht heeft een van de huidige bestuurders, Iepe Roosjen, per 1 januari 2021 
vanwege zijn ruime ervaring benoemd als voorzitter van het CvB. Bob Olders wordt lid van het CvB. 
Met Bob Olders hebben wij vertrouwen in een blijvend sterk Resonans. Door de benoeming van Bob 
als lid college van bestuur ontstaat er een vacature voor sectordirecteur bij de sector mytyl/tyltyl. 
Hiervoor starten we op zeer korte termijn een werving- en selectieprocedure. 
Nieuw adres Resonans 
Resonans ondersteunt de scholen per 17 december 2020 vanaf een nieuw adres: 
Stafbureau Resonans, Elisabethhof 17, 2353 EW Leiderdorp 
 



Beste ouders/verzorgers, 

 

Het is spijtig dat op zo’n laat moment besloten is de scholen opnieuw te sluiten. 

Wij hebben met de gevolgen van dit besluit allemaal te maken en u in het bijzonder. Met 

begrip voor deze gevolgen spannen wij ons in het afstandsonderwijs en de opvang voor de 

genoemde groepen passend te organiseren, wetende dat wij niet gehouden zijn aan het 

onmogelijke.    

2020 zal de geschiedenisboeken als een gedenkwaardig jaar.  

Wij wensen u warme en sfeervolle feestdagen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

College van bestuur en sectordirecteuren 

 

Onderwijs 

Hallo Muziek en cultuur 
Een berichtje uit VSOa 

De afgelopen periode hebben we door corona veel moeten missen. Maar gelukkig hebben we op 

school nog wel een paar heel leuke dingen meegemaakt. 

Bijvoorbeeld een geweldige muziekvoorstelling van Jasper Smit. Met verschillende liedjes en 

muziekinstrumenten maakte hij ons flink aan het lachen.  

Ook is Gerart Kamphuis voor de laatste keer geweest. Hij gaat met pensioen. Leuk voor hem maar 

jammer voor ons. Wat maakten we prachtige kunstwerken met hem! 

Namens VSOA wensen we iedereen hele fijne feestdagen en vooral een heel gezond 2021. 

           

 

 



VSO 2B  

Vrijdag 11 December heeft 2b meegedaan Zapp sport. We werden uitgenodigd bij de Viergang in 

Pijnacker. We werden ontvangen door iemand die ons alles ging vertellen over de dag. We mochten 

nog even wachten omdat één van de sterren.. hoe kan het ook anders.. te laat kwam.  Toen we de 

zaal in liepen zagen we allemaal camera’s en we waren voorbereid op cavia’s op een stok. Huh? Oh 

geluidsapparatuur.  

Bij het eerste spel dat we deden, moesten we cadeautjes uitpakken die rondom kerstbomen lagen en 

waren verstopt in de zaal. Met de cadeautjes mochten we rennen naar Ron en Brit. Als er een groen 

of oranje petje in zat, werd je verdeeld in een team.   

In twee teams gingen we oefenen met korfbal. Er is voor korfbal gekozen omdat de inschrijver (Gijs) 

in zijn vrije tijd korfbal speelt. Samen met twee korfballers uit het Nederlands team hebben we 

geoefend. Als laatst was de finale en wat was het een spannende finale!   

  

19 December om 08:45 en 20 December om 08:30 komt de aflevering op televisie.   

 

 
 

VSO2c  

  

De afgelopen tijd hebben we vaak een kleine klas door zieken en afwezigen in 2c. Doordat er minder 

leerlingen waren hebben de over gebleven leerlingen nog meer één op één tijd en instructie 

gekregen met en door de juffen. Dat is fijn maar we hebben liever een volle klas.  

We zijn gestart met het werken op de tablets. Een grote kar met voor iedereen een tablet om op te 

werken.  We werken met Gynzy en Squla. Afwisselend werken we aan taal, rekenen en 

wereldoriëntatie op de tablets.   

Gelukkig was er ook tijd voor een Sintmiddag. We deden leuke spelletjes zoals Bingo, het slierten spel 

met crêpe papier en speelden we spelletjes met bekers. In tweetallen hebben ze gestreden om 

sneller te zijn dan de anderen.   

  

Wij wensen jullie een fijne vakantie en een gelukkig nieuw jaar!  

  



 
 

Stichting Ouders van De Keerkring / Ouderraad/ ouderactiviteiten 

Ouder thema- koffie ochtend 

De eerstvolgende koffie ochtend voor en door ouders staat gepland op woensdag 3 februari 2021! 

Helaas kon vanwege corona de vorige thema- koffie ochtend niet door gaan. Of het op bovenstaande 

datum wel gaat lukken is nog niet bekend. We houden u op de hoogte. De ochtenden worden 

voorbereid en geleid door Astrid Kraaijenbrink, moeder van Marlies (06-24327093). 

De Stichting Ouders van de Keerkring 

Graag willen wij u iets meer vertellen over de Stichting. Het Stichtingsbestuur bestaat uit een 

voorzitter (vacature, ouder van school), een penningmeester (momenteel een grootouder van 

school) een lid van het team SO en een lid van het team VSO. De Stichting is speciaal opgericht om 

ervoor te zorgen dat de gelden die door u betaald worden aan de vrijwillige ouderbijdrage, de 

introductieweek , de schoolreis en de werkweek (kamp) elk schooljaar goed worden beheerd. 

Doordat de gelden bij de Stichting terecht komen weet u zeker dat uw betaling precies daar terecht 

komt waarvoor het bedoeld is, namelijk bij alle leuke activiteiten voor uw eigen kind.  

Het geld voor de vrijwillige bijdrage hebben wij hard nodig om feesten te organiseren met leuke  

(nieuwe) workshops, lekkere versnaperingen en voor leerzame excursies buiten de school. De 

overige bijdragen spreken voor zich.  

 

Dit schooljaar zullen de VSO1 en de VSO2 groepen op schoolreis gaan en de VSOa en de VSO3 

groepen gaan op werkweek (kamp). Hiervoor ontvangt u een nota waarin wij u verzoeken binnen 

een bepaalde termijn (eventueel in gedeeltes) te betalen.  

De Stichting kent ook een regeling voor ouders/verzorgers die de bijdragen niet, of niet zo 

gemakkelijk zelf kunnen betalen. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u  contact opnemen met de 

Stichting:  StichtingOuders@keerkring.net 

Heeft u vragen, laat het ons gerust weten via bovenstaand mailadres, of via: 

CvanGeest@resonansonderwijs.nl (leerkracht SO) 

astridjongejan@resonansonderwijs.nl (leerkrachtondersteuner VSO) 

Met vriendelijke groet, Stichting Ouders van de Keerkring 

mailto:StichtingOuders@keerkring.net


Medezeggenschapsraad 

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad (MR) 

Het jaarverslag en de notulen van de Medezeggenschapsraad kunt u vinden op de website. 

Zaken als ouderparticipatie, het school- en jaarplan en maatregelen rond corona hebben o.a. 

op de agenda gestaan.  

 

De MR is op zoek naar een nieuw lid, die samen met een lid van het schoolteam van De 

Keerkring participeert binnen de GMR. Dit is de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad van Resonans. De GMR bestaat uit een vertegenwoordiging van 

ouders en leerkrachten van de zes scholen die zijn aangesloten bij Resonans. 

Een nieuw lid neemt in beginsel zitting voor een periode van drie jaar.  

De GMR vergadert gemiddeld 7- 8 keer per schooljaar. 

Heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden via mr@keerkring.net of met behulp van het 
aanmeldformulier. Het formulier kunt u inleveren bij  de leerkracht van uw kind (in een 
envelop geadresseerd aan de medezeggenschapsraad).  
Heeft u vragen aan de MR of wilt u informatie, dan kunt u altijd terecht bij de leden van de 
MR of mailen naar mr@keerkring.net 
De MR bestaat uit de volgende leden: 
Oudergeleding:    
Marieke Hagels ( vso, voorzitter) 
Marlies van Kapel (vso) 
Tobias Thoen (so) 

Personeelsgeleding: 
Wilma Adriaanse 
Gillian van der Horst 
Davine Stoffer 

Femke van Wijk zit namens de personeelsgeleding in de GMR. 
De volgende MR vergadering staan gepland op: 
Dinsdag 12 januari 2021 
Dinsdag 16 februari 2021 
Donderdag 25 maart 2021 
 

Personeel 

Terwijl de afgelopen maanden het aantal collega’s  dat besmet raakte met corona of de griep gering 
was, hadden we wel te maken met drie collega’s die langdurig afwezig waren. Ellen Vaessen re- 
integreert momenteel voorspoedig en zal naar verwachting na de voorjaarsvakantie weer volledig 
aan het werk zijn. Ellen Bakker, die o.a. te kampen heeft met nare gevolgen van een valpartij, zal 
haar re- integratie na de kerstvakantie starten. Voor Maria Versseput blijft het nog onzeker. 
Kim Maduro heeft zich afgelopen maanden als invaller vol ingezet. Na de kerstvakantie gaat ze dat op 
een andere school doen. Wij bedanken haar voor haar open houding, collegialiteit en flexibiliteit. 
Na de kerstvakantie start de laatste werkzame periode van Wilmar Spies op De Keerkring. Na de 
voorjaarsvakantie gaat hij met pensioen. Hem kennende zal hij zeker niet achter de geraniums gaan 
zitten. Later zult u nader geïnformeerd worden over zijn afscheid. 
Een andere collega die zal gaan genieten van haar pensioen is José Luijters, de secretarieel 
medewerker. Gelukkig speelt dat pas na de zomervakantie. 
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Belangrijke data 

Maandag 21 december 2020    start kerstvakantie 

Maandag 4 januari 2021    einde kerstvakantie, school weer van start 

Donderdag 14 januari 2021 studiedag, alle leerlingen vrij   

Woensdag 3 februari 2021  themakoffie ochtend voor ouders/ verzorgers 

Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021 voorjaarsvakantie 

Donderdag 4 maart en maandag    oudergesprekken 

8 maart 2020      

 

Ziekte en Verlof  

Wij verzoeken u dringend bij ziekte van uw kind ’s morgens tussen 8.00u en 8.30u naar school te 

bellen. Hierdoor kan, voordat de leerlingen de klas binnen komen, de leerkracht op de hoogte 

worden gesteld. 

Mocht u met redenen een dag of meerdere dagen verlof willen aanvragen, dan kunt u een verlof 

verzoek indienen bij Miranda Gorissen of een briefje voor een verzoek afhalen bij de secretaresse en 

ingevuld bij de leerkracht inleveren. Houd u er rekening mee dat het toe kennen van verlof gebonden 

is aan landelijk geldende regels. 

 

Tot slot 

Contact 

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, goede ideeën, u bent welkom! 

Dagelijkse leiding, afdelingsdirecteur Wilmar Spies                wspies@resonansonderwijs.nl  

Miranda Gorissen mgorissen@resonansonderwijs.nl 

Intern begeleider   Femke van Wijk  FvanWijk@resonansonderwijs.nl 
 

 

Het team van VSO De Keerkring wenst iedereen een gezonde en gezellige vakantie toe met 

feestelijke dagen. We wensen iedereen veerkracht en goede moed en zien elkaar graag terug in het 

nieuwe jaar. 

 

Informatie van buiten 

Beste ouder/verzorger, 
  
 “Karate op school is vormend, leuk en inspirerend’. 
• Leerlingen ontwikkelen zich binnen hun eigen leerstijl en het eigen  leervermogen neemt toe. 
• Tijdens de lessen wordt verborgen gewerkt aan het optimaliseren van competenties om met 
pesten en groepsdruk om te gaan. Leerlingen die deze competenties bezitten, oefenen een positieve 
invloed uit op de andere kinderen. 
• Thema’s die de mentale en fysieke weerbaarheid bevorderen zijn: stevig in je schoenen staan, stop, 
tot hier en niet verder, de taal van ons lichaam, hulp vragen en hulp bieden en vertrouwen in jezelf. 
• Leerlingen leren goed te luisteren en sociale vaardigheden zoals goed met elkaar werken en 
respect hebben voor elkaar. 
 
Ik ben héél benieuwd of er onder de leerlingen nog enthousiastelingen te vinden zijn die eens mee 
zouden willen doen en het ervaren! 



Doe gewoon mee en leer karate! De lessen worden gegeven op dinsdag en donderdag na schooltijd 
op de vso locatie.  
 
 Sylvia van der Bijl, sensei (kyokushin karate) 
 
 
 


