Nieuwsbrief vso De Keerkring – februari 2020
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.
Informatie

Regelmatig plaatsen we een nieuwsfeit op de site van vso De Keerkring. Kijkt u er eens naar!
https://www.resonansonderwijs.nl/
Parro

Voor de oudergesprekken die na de voorjaarsvakantie zullen plaats vinden, zijn wij met enkele
klassen een pilot gestart waarbij ouders via Parro uitgenodigd worden zich aan te melden voor de
oudergesprekken.
Activiteiten
Schoolfeest vrijdag 14 februari 2020!
Het was een vrolijk, gezellig en ‘warm’ schoolfeest rond het thema “rood”. De leerlingen en ook het
personeel zagen er ‘gekleed’ rood uit. We genieten na met de prachtige foto’s die collega Ellen
Bakker heeft gemaakt.

Sportdag bij het Veurs Lyceum
Vrijdag 7 februari was het weer zover. Met alle klassen van het vso en de twee oudste klassen van
het so hielden we sportdag op het Veurs Lyceum! Dit jaar was het thema ‘Sporthelden’.
Na de ontvangst ging het sporten echt beginnen. We begonnen in de ochtend met vijf onderdelen en
om de twintig minuten wisselden we door. De leerlingen konden zich uitleven met badminton,
tafeltennis, dansen, mikspelletjes en springen op een springkussen.

Om 12 uur lunchten we met alle klassen in de grote gymzaal.
Om half 1 deden een aantal groepen weer spelletjes en
speelden de andere groepen wedstrijden hockey en voetbal.
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.

Prokkelactiviteit met het Veurs Lyceum / 2B
Tijdens de sportdag heeft 2b genoten van de dag. We
speelden badminton, dansen, mikspellen, voetbal, hockey en tafeltennis in groepjes. Tijdens deze
dag werden onze leerlingen begeleid door de leerlingen van de sportopleiding van het Veurs Lyceum
in Leidschendam. Nadat we onze medailles ontvingen, keerden we weer voldaan naar school terug.

Onderwijs
Vso A
In de groep werken we in themaweken. De aankomende tijd zullen we werken met het thema :
Engeland. We koken Engels, doen kring- en creatiefopdrachten in het thema en werken met techniek
aan het thema Engeland.

Halt-gastles in Vso 1C
Op vrijdag 14 februari hebben we in 1C een gastles gekregen van Bureau
Halt. Het thema van deze les was: Invloed van de groep. Er is gesproken
over Hoe gevoelig ben jij voor groepsdruk?
Romy, de mevrouw van Halt, heeft ons eerst verteld wat bureau Halt
doet en wanneer Halt in beeld komt. Daarna hebben we, met behulp van
een vragenlijst, uitgezocht hoe gevoelig we zijn voor groepsdruk. Hierbij
ging het om vragen als: Met een groepje kinderen ben je in een winkel.
Jullie willen iets voor de lol stelen. De andere kinderen proberen jou over
te halen om iets te pikken. Wat doe je?, maar ook Sportschoenen van
Nike zijn de nieuwste rage. Veel kinderen uit de klas hebben ze al. Doe jij
mee aan deze rage?
Voor de meeste leerlingen waren dit herkenbare situaties, waarin het best moeilijk is om dan
weerstand te bieden aan de druk van de groep. Een leerzame les dus!
Stichting Ouders van De Keerkring / Ouderraad/ Ouderactiviteiten
De bestemming van ons schoolreisje is inmiddels bekend! Alle groepen die dit schooljaar niet op
werkweek gaan, zullen op maandag 22 juni 2020 naar Burgers Zoo in Arnhem gaan.

Medezeggenschapsraad/ Ouderraad
Donderdag 26 maart 2020 MR vergadering
Maandag 18 mei 2020 MR vergadering
Dinsdag 23 juni 2020 MR vergadering
Personeel
Marleen Peters, dit schooljaar op het vso gestart, gaat vanaf maart 2020 aan het werk op het so.
Daar was een vacature voor leerkracht. Marleen vindt het werken met de zml-doelgroep
aantrekkelijk, maar haar hart gaat toch vooral uit naar het jonge kind. Vandaar de overstap. Mirjam
Hak, die nu nog als assistente op het vso werkt, zal Marleen opvolgen op het praktijkdeel. Mirjam
heeft de opleiding voor leraar ondersteuner gevolgd en is blij nu als praktijkdocent techniek aan de
slag te kunnen. Femke van Wijk zal voorlopig Marleen vervangen op de stamdag in vso 1c.
Suzanne Meijroos van het so zal Mirjam Hak opvolgen als assistente in de groepen vso 1c en vso 3b.

Belangrijke data
Maandag 24 februari 2019 t/m vrijdag 28 februari 2020 voorjaarsvakantie
Donderdag 5 maart en maandag 9 maart 2020 oudergesprekken
Woensdag 8 april Thema-informatieavond; zet u deze met stip in uw agenda!!!
Vrijdag 10 april tot en met maandag 13 april 2020 Paasweekend
Vrijdag 17 april 2020 Koningsspelen/ Lentefeest
Maandag 20 april 1019 t/m dinsdag 5 mei 2020 mei vakantie
Tot slot

Het team van vso De Keerkring wenst iedereen een vrolijke en gezellige vakantie toe!

Informatie van buiten

Oproep: voetbalfans gezocht!! TOGB voetbal start nieuw g-team jeugd
Heel binnenkort starten we in Berkel en Rodenrijs bij TOGB voetbal met een nieuw g-team voor
kinderen tot 17 jaar. Een g-team is speciaal voor kinderen voor wie het niet mogelijk is om mee te
doen met een gewoon team (denk aan ASS, ADHD, gedragsproblemen, verstandelijke beperking,
lichte lichamelijke beperking)
Zodra er zes aanmeldingen zijn gaan we trainen op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Mogelijk
verplaatst dit later naar de vrijdagavond.
Wellicht ken jij ook jongens en meisjes (of hun ouders) die mee willen doen?
Vertel het door in jouw buurt, club en/of school!! Aanmelden kan via Muriël Idema 06 43990634 (bij
voorkeur via whatsapp).

