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OUDERINFO VSO

Sinterklaas / Kerst

Open Avond VSO

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Via de maandelijkse ouderinfo willen wij u informeren over
belangrijke zaken, evenementen, belangrijke data en ander actuele
zaken.
Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een gelukkig 2019!

Rapport jan. 2019

Fietsverlichting

Team VSO De Keyzer.

Vuurwerk

Kalender

Personeel
Een aantal collega’s neemt afscheid van De Keyzer.
Dat zijn: mevrouw Schrameyer, mevrouw Van Vught,
mevrouw Doormaal, mevrouw Van Blaricum,
mevrouw Luijkx en meneer V.d. Leur.
Mevrouw Blommerde komt na de kerstvakantie terug
van zwangerschapsverlof.
Langdurig afwezig zijn mevrouw Rietveld, mevrouw
Van Beeck, mevrouw Van Dijk en mevrouw Janssen
Gelukkig hebben we ook nieuwe collega’s
aangenomen. Dat zijn: mevrouw Verhagen, mevrouw
V.d. Leur, mevrouw V.d. Boom, meneer Deuling,
mevrouw Sneijders, mevrouw Engel en mevrouw
Ingels

Fietsverlichting
Nu het ’s ochtends nog donker is als
leerlingen richting school gaan en ook
schemerig wordt als leerlingen naar huis
gaan is goede fietsverlichting essentieel.
De politie zal de komende tijd controles
uitvoeren op fietsverlichting en plannen
deze op fietsroutes richting middelbare
scholen. Zorg dus voor goede verlichting
op de fiets!
Ten eerste i.v.m. de veiligheid en ten
tweede zodat je geen onnodige boete
krijgt.

Meneer De Raat is op 13 november vader geworden
van zijn vierde zoon.

Vuurwerk

Sinterklaas- en Kerstviering VSO

Zoals in de schoolgids staat vermeld is
vuurwerk op school verboden. Het
afsteken ervan is alleen toegestaan op
31 december vanaf 18:00 uur ’s avonds
tot 1 januari 2:00 uur ’s nachts. Voor of na
die tijd is het verboden om vuurwerk af te
steken. Via deze link is meer informatie te
vinden over vuurwerk.
Ook categorie I vuurwerk is op school
verboden.

Sinterklaas wordt binnen het VSO op donderdag 6
december 2018 gevierd. De onderbouwklassen
mogen hier de hele ochtend (1e t/m 5e) voor
gebruiken en de bovenbouw vanaf het 3e uur tot
einde van de dag. De invulling van Sinterklaas is aan
de mentor van de klas.
Kerst wordt op vrijdag 21 december 2018 gevierd.
Voor de gehele school (VSO) geldt dat hiervoor het
3e, 4e en 5e uur voor gebruikt kan worden. Alle
leerlingen zijn namelijk om 12:55 uur uit i.v.m. de
geplande studiemiddag.
Voor zowel de Sinterklaas- als de Kerstviering geldt
dat de invulling aan de mentor is. Indien nodig brengt
de mentor u op de hoogte.

Vooraankondiging Open avond VSO
Op de Open Avond op donderdag 17 januari 2019
worden de volgende voorlichtingen gegeven:
- Profiel- / sectorkeuzes voor T2, H3, BK2
- Examenvoorlichting BK4
- Examenvoorlichting T3/ H4/ BK3 rekenen en
maatschappijleer
- Examenvoorlichting T4 en H5

Rapport
Jaarlijks krijgen leerlingen op het VSO van SG De
Keyzer twee rapporten mee naar huis. Eén in januari
en één in juli. Zo zijn de twee perioden eerlijk
verdeeld qua toetsmomenten gedurende het
schooljaar. Uw zoon / dochter krijgt op vrijdag 18
januari 2019 het rapport mee naar huis.

Kalender
Wo 5/12

Studiedag VSO

Do 6/12

Sinterklaasviering

Do 20/12

Studiemiddag vanaf
12:55 uur

Vr 21/12

Kerstviering
Studiemiddag vanaf
12:55 uur

Ma 24/12 t/m
Vr 4/1

Kerstvakantie

