Met in deze
ouderinfo de
volgende zaken:

Ouderavond

JUNI 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

d

Kangoeroewedstrijd

Schoolreisjes

Uitslag rekentoets

Team VSO De Keyzer.

Kalender juni / juli
2019

Ouderavond

Kalender juni / juli 2019

Er staan weer twee ouderavonden gepland. De
mentor van uw kind zal u persoonlijk uitnodigen
voor het oudergesprek.

Do 30 mei –
Vr 31 mei

Hemelvaart (alle leerlingen vrij)

Di 4 juni

Schoolreisje B3, K3, T3a, T3b,
H4a, H4b en SK

Vr 7 juni

Gala bovenbouw

Ma 10 juni

2e Pinksterdag (vrij)

Do 13 juni

Ouderavond VSO

Za 15 juni

Mondelinge examens
B4, K4, T4 en H5

Ma 17 juni

Ouderavond VSO

Wo 19 juni

Examen tekenen (praktijk)

Do 20 juni

Studiedag VSO

Vr 28 juni

Rapporten mee naar huis

Za 29 juni

Mondelinge examens

Kangoeroewedstrijd
De resultaten van de Kangoeroewedstrijden zijn
bekend gemaakt aan de kandidaten. Alle
kandidaten hebben het erg goed gedaan, maar één
leerling steekt er bovenuit. Minas uit Kgt1 heeft een
percentielscore van ruim 99,5 %, wat inhoudt dat er
99,5% van de kandidaten minder goed scoorde
dan Minas. Ofwel, hij heeft uitzonderlijk
gepresteerd. Alle kandidaten hebben een
certificaat, een mirror cube en het boekje
Kangoeroespecials ontvangen. Minas heeft
daarnaast ook nog een abonnement van een
wetenschappelijk abonnement naar keuze, een
slangpuzzel en het gezelschapsspel Magelaen
gewonnen.
Aan alle kandidaten, bedankt voor jullie deelname
en tot volgend jaar!

Schoolreisjes
De schoolreisjes zijn weer gepland. Verschillende
klassen gaan samen naar hetzelfde schoolreisje. U
ontvangt de informatie van het schoolreisje via de
mentor. Ook dit jaar wordt er een eigen bijdrage
gevraagd aan ouders. Dit jaar is dat voor alle
schoolreisjes gelijk gesteld op een bedrag van €7,per kind. Vanaf dit schooljaar wordt het geld niet
contant bij de mentor ingeleverd, maar is het
overmaken wenselijk. De overige kosten worden
door de oudervereniging en door school betaald.
Iedereen veel plezier op het schoolreisje!

Ma 1 juli

-

Mondelinge examens
Schoolreisje onderbouw
De klassen B3, K3, T3a,
T3b, H4a en H4b zijn vrij

Di 2 juli

-

Mondelinge examens
Sportdag onderbouw
De klassen B3, K3, T3a,
T3b, H4a en H4b zijn vrij
Diploma- uitreiking
B4, K4 en T4

-

Wo 3 juli

Uitslag rekentoets
De leerlingen in de voorexamenklassen (B3, K3, T3
en H4) hebben in maart 2019 de rekentoets
gemaakt. Ook leerlingen van de examenklassen
die dit examen vorig jaar niet met een voldoende
hebben afgesloten, hebben deze toets gemaakt.
De uitslag is bekend en is naar de leerlingen en
ouders gecommuniceerd.
Van de 21 havisten die de rekentoets (3F niveau)
hebben gemaakt zijn er 15 geslaagd. Van de 80
vmbo-leerlingen zijn er 61 geslaagd waarvan
6 leerlingen zelfs een 10 hebben gehaald.

-

Studiedag
(alle leerlingen vrij)
Diploma- uitreiking H5

Do 4 juli

Studiedag
(alle leerlingen vrij)

Vr 5 juli

Studiedag
(alle leerlingen vrij)

Ma 8 juli
t/m vr 16 aug.

Zomervakantie

