Met in deze
ouderinfo de
volgende zaken:

Vooraankondiging
schoolfotograaf

Rectificatie
schoolgids

Personeel VSO

SEPT-OKT 2018

OUDERINFO VSO
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Via de maandelijkse ouderinfo willen wij u informeren over
belangrijke zaken, evenementen, belangrijke data en ander actuele
zaken.

Kalender VSO

Taxi zaken

SOMTODAY App

Veel leesplezier,
Team VSO De Keyzer.

SG DE KEYZER
Dr. Keyzerlaan 23
5051 PB Goirle
013-5324550
www.sgdekeyzer.nl

Vooraankondiging schoolfotograaf
Op maandag 19 november komt de schoolfotograaf
bij het VSO. Voorgaande schooljaren kwam de
fotograaf aan het einde van het schooljaar. Vanaf dit
schooljaar willen we de schoolfotograaf aan het
begin laten komen.

SOMTODAY
SOMTODAY werkt via de app nog niet altijd even
goed. Het is dus raadzaam om het huiswerk van uw
kind te bekijken door in te loggen op de site van
SOMTODAY. Er verschijnt waarschijnlijk een
nieuwe app van SomToday of de huidige krijgt een
update zodat hij wel werkt zoals het moet.

Taxi zaken
Op donderdag zijn er veel leerlingen van de
bovenbouw om 14:15 uur uit. Echter komen de taxi’s
voor de bovenbouwleerlingen op donderdag om
15:05 uur waardoor deze leerlingen een lesuur
moeten wachten. De leerlingen wachten onder
toezicht in hun klas. Daar kunnen ze wachten en
eventueel al huiswerk maken.
Als school hebben we contact opgenomen met het
taxivervoer, maar het is lastig en wellicht niet
mogelijk om de taxitijden te verzetten. Voor een
aantal leerlingen kan het een optie zijn om op
donderdag met de fiets of openbaar vervoer te
reizen.
Wij zijn nog in gesprek met de vervoerder en zodra
er een definitief antwoord is, brengen we u op de
hoogte.

Rectificatie schoolgids
In de schoolgids (hier te downloaden)
staan de schooltijden van Havo 5 niet
juist vermeld.
Op donderdag hebben deze leerlingen tot
14:15 uur les.

Kalender sept/okt 2018

Ma 27/09

Ouderavond

Do 04/10

Ouderavond

Ma 08/10

Studiedag VSO
Alle leerlingen zijn
vrij.

Ma 15/10 t/m
vr 19/10

Herfstvakantie

Ma 29/10 t/m
vr 02/11

Studiemiddagen
i.v.m. klassenbesprekingen. Alle
leerlingen zijn vanaf
12:05 uur vrij

Personeel VSO De Keyzer
Een aantal collega’s heeft VSO De Keyzer aan het
einde van het schooljaar verlaten. Hierbij is
stilgestaan bij de ouderinfo van einde schooljaar
2017-2018.
We hebben veel nieuwe collega’s aangenomen
waar we erg blij mee zijn. Wij wensen mevr. V.d.
Port, mevrouw Verhoeven, meneer Koks, meneer
V.d. Schans, meneer IJpelaar, mevrouw Van Hest,
mevrouw Van Beeck, mevrouw Beerens, mevrouw
Schraven, mevrouw Van Kempen, mevrouw
Vissers, mevrouw Roks, meneer Van Schijndel,
mevrouw Van Broekhoven, mevrouw Passy,
mevrouw Hoeks, meneer V.d. Leur, mevrouw
Hazenberg en mevrouw Luijkx heel veel plezier op
VSO De Keyzer.
Tot de volgende ouderinfo. Deze zal begin
november verschijnen.
Overigens kunt u alle ouderinformatiebrieven hier
terugvinden op onze website.

Wilt u alvast andere belangrijke data
zien zoals studiedagen en vakanties,
klik hier

