Met in deze
ouderinfo de
volgende zaken:

Voorjaarsloop
Goirle

APRIL 2019

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.
Veel leesplezier

Parkeren ouders

Avondje uit

Voetbaltoernooi

Team VSO De Keyzer.

Examenleerlingen
SUCCES!

Kalender april 2019

Voorjaarsloop Goirle

Personeel

Op zondag 14 april is de Voorjaarsloop in
Goirle waar een aantal leerlingen en docenten
aan deelnemen. Wij wensen alle deelnemers
heel veel succes!

Na de carnavalsvakantie is meneer Van Moorsel
gestart als nieuwe collega. Hij is aanwezig van
maandag t/m donderdag.
Vanaf 1 april zal meneer Van Moorsel op dinsdag
de taken van mevrouw Van Roosmalen (KGT1)
over gaan nemen. Mevrouw Van Roosmalen gaat
een dag in de week minder werken.

Parkeren voor ouders
Regelmatig staan er een aantal auto’s op de
taxistandplaatsen achter de school (te bereiken
via Sterkhuis). Het is nadrukkelijk niet de
bedoeling dat daar andere voertuigen staan
dan taxi’s. Als u uw kind komt ophalen, wilt u
dan gebruik maken van de parkeerplaats van
De Keyzer voor de school?
Dank voor uw medewerking.

Avondje uit
‘Avondje uit’ organiseert driewekelijks diverse
vrijetijdsactiviteiten gericht op het ontmoeten
van nieuwe mensen. De sfeer is gemoedelijk
en de uitjes zijn toegankelijk voor iedereen en
is ‘autism proof’. Als bijlage is de flyer en de
activiteitenagenda toegevoegd.

Kalender Februari
Di 2 april

Studiedag VSO. Alle leerlingen
zijn deze dag vrij.

Do 11 april

Voetbaltoernooi Bavel

Zo 14 april

Voorjaarsloop Goirle

Ma 22 april

2e Paasdag

Ma 22 april –
Vr 3 mei

Meivakantie

Vanaf ma 6
mei

Schriftelijke examens

Aan al onze examenleerlingen
Voetbaltoernooi
Op donderdag 11 april is er een
voetbaltoernooi voor VSO-scholen in middenwest-Brabant waar wij als school aan
deelnemen met twee teams. Er gaat een
onderbouwteam mee en een bovenbouwteam.
Uit de leerlingen die zich hebben opgegeven
worden twee teams gevormd. Als uw kind is
geselecteerd, krijgt u hiervan bericht.

Heel veel succes met jullie examens!

