Met in deze ouderinfo de
volgende zaken:
Schoolfotograaf

Personeel

Taxi zaken

SEPTEMBER 2019

OUDERINFO VSO
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Dit is alweer de eerste ouderinfo van het nieuwe schooljaar. Via
deze maandelijkse ouderinfo willen wij u informeren over
belangrijke zaken, evenementen, belangrijke data en ander actuele
zaken.

Vrijwillige ouderbijdrage
Kandidaten MR

Somtoday

Voetbalveld

Veel leesplezier
Team VSO De Keyzer.

Brusjes

Ziek- en betermelden /
verlofaanvragen

Kalender september
2019

Schoolfotograaf

Ouderavond VSO

Wij willen iedereen alvast laten weten dat ze
schoolfotograaf op dinsdag 5 november bij het
VSO komt. Uiteraard wordt u tegen die tijd nog
over ingelicht via de ouderinfo.

Op donderdag 19 september en maandag 23
september zijn er ouderavonden gepland. De
gesprekken zouden ook gepland kunnen worden
op andere dagen buiten schooltijd. U wordt
uitgenodigd door de mentor voor een
oudergesprek.

Personeel
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar zijn er
een aantal nieuwe collega’s gestart. We heten
mevrouw Van Loon, mevrouw (Ilona) Janssen
en mevrouw Lodowica van harte welkom op
SG De Keyzer.
Deze maand treden maar liefst drie collega’s in
het huwelijk met hun partner. Dit zijn mevrouw
Franken, meneer Van Hekke en meneer
Szejnoga. Gefeliciteerd!
Er zijn een aantal collega’s voor langere tijd
afwezig of beperkt tijd aanwezig. Dat zijn
meneer Kleijberg, meneer M. v.d. Broek,
mevrouw P. Janssen en mevrouw Schraven.
We doen ons uiterste best om vervanging te
regelen, maar bovenal hopen we deze
collega’s snel weer te mogen verwelkomen.
Deze maand nemen we afscheid van mevrouw
Cuijlits, mevrouw Schalk, mevrouw Vens
(administratie) en mevrouw Van Enschot
(directiesecretaresse)

Kalender September 2019
Dinsdag
10 sept.

Studiedag VSO
(leerlingen zijn deze dag vrij)

Donderdag
19 sept.

Ouderavond VSO

Maandag
23 sept.

Ouderavond VSO

Vrijdag
27 sept.

-

Dinsdag
8 okt.

Studiemiddag vanaf 12:55 uur
(leerlingen om 12:55 uur uit)
Onderwijsbeurs

Studiedag VSO
(alle leerlingen zijn deze dag vrij)

Uw kind ziek- en betermelden
Regelmatig komt het voor dat leerlingen
afwezig zijn zonder dat wij het weten. Dan
wordt er naar huis gebeld en blijkt dat een kind
ziek is. Wij willen u vragen om uw kind ziek te
melden zodat wij zit meteen kunnen verwerken
in het systeem. Daarnaast is betermelden
noodzakelijk om dat juist in het systeem te
kunnen zetten.
Gelieve hiervoor telefonisch contact opnemen
met onze administratie 013-5324550 of via de
mail info@sgdekeyzer.nl
Gelieve ziek- en betermelden altijd via de
administratie en niet enkel via de mentor.

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

Brusjes van stichting prisma

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Wij, stichting Prisma, zijn een organisatie die begeleiding
bieden aan mensen en gezinnen die soms wat hulp nodig
hebben. Wij bieden deze begeleiding op woongroepen
maar komen ook bij mensen thuis om hen te begeleiden
waar nodig. In de begeleiding aan gezinnen kijken wij naar
het hele gezin. Er is aandacht voor het kind/ de jongere met
een beperking, voor ouders, maar ook voor de broers en
zussen.
Wij kunnen ons namelijk voorstellen dat het voor een kind
soms best zwaar, vervelend of juist leuk kan zijn om een
broer of zus met een beperking te hebben. Zij groeien op in
een gezin waar het soms anders gaat dan in andere
gezinnen. Het kan daarom fijn zijn om die ervaringen te
delen met lot-en leeftijdgenoten die in eenzelfde soort
situatie zitten. Daarnaast helpt het voor sommige kinderen
misschien om de beperking van hun broer of zus beter te
begrijpen en er mee te leren omgaan.
Prisma vindt het belangrijk om deze mogelijkheden te
bieden aan broers of zussen en hen de aandacht te geven
die zij verdienen. Om deze reden zijn wij bezig met het
opzetten van een Brusjesgroep. In deze groep zijn alle
kinderen en jongeren welkom die een positieve of
negatieve invloed ervaren van hun broer of zus met
bijvoorbeeld, LVB, autisme, ADHD, lichamelijke handicap,
Down Syndroom of chronische ziekte.
Gedurende zeven bijeenkomsten van een aantal uur, met
ieder een eigen thema, willen wij kinderen en jongeren de
ruimte bieden om (h)erkenning te ervaren, meer te leren
over de beperking en zelf een fijne middag te hebben.
Op dit moment zijn er nog geen groepen, deze worden
opgezet wanneer er voldoende interesse en aanmelding is
en wij met een aantal kinderen/jongeren van dezelfde
leeftijd een groep kunnen starten. De groep zal begeleid
worden door een professionele medewerker die ervaring
heeft met jeugd en een pedagogiek stagiaire. Door middel
van een beschikking vanuit de gemeente zijn er geen eigen
kosten aan verbonden, voor de aanvraag hiervan kunt u
uiteraard hulp krijgen.
Heeft u interesse in het deelnemen aan deze groep, dan
horen wij dit graag! Als u nog vragen heeft of meer
informatie wilt, kunt u ook altijd bellen of mailen.
Met vriendelijke groet,
Roos Commissaris
rcommissaris@prismanet.nl
06 54326938

SOMTODAY
Als het goed is kunnen alle leerlingen in
SOMTODAY (leerlingvolgsysteem). Daar
kunnen zij hun lesrooster zien en ook de
cijfers. Naast de leerlingen kunnen ook ouders
in SOMTODAY. Mocht u of uw kind niet in
SOMTODAY kunnen, neem contact op met
onze administratie. Dit kan telefonisch of via
mail info@sgdekeyzer.nl .

Brief vrijwillige ouderbijdrage
Op woensdag 11 september jl. is de brief van
de vrijwillige ouderbijdrage gestuurd. Wij willen
u vragen deze bijdrage z.s.m. over te maken.
Mocht u niet willen/kunnen voldoen aan de
vrijwillige bijdrage, vul dan het strookje
onderaan de brief in en geef het aan de mentor
van uw kind.
Als u de bijdrage overmaakt hoeft u het
strookje niet in te vullen. De strookjes zijn voor
de oudercommissie voor hun administratie.

Kandidaten gezocht MR
Op dinsdag 10 september jl. is er een brief
gestuurd waarin gezocht wordt naar ouders die
willen deelnemen in de
medezeggenschapsraad van SG De Keyzer.
Mocht u hier interesse in hebben, dan kunt u
uw kandidaatschap opgeven via de
contactgegevens die vermeld staan in deze
brief.

Voetbalveld wordt verplaatst
Vanuit Sterk Huis kregen wij door dat het
voetbalveld wordt verplaatst naar de andere
kant van het voetpad.
Reden hiervoor is dat er bij Sterk Huis aan de
Rillaersebaan/Doornweg door de gemeente
gewerkt gaat worden aan parkeerplaatsen en
het huidige voetbalveld tijdelijk gebruikt gaat
worden als parkeerplaats.

Taxi zaken
Op maandag 10 september is er een bijeenkomst
georganiseerd op De Keyzer voor alle
taxichauffeurs. Ook was er iemand van PZN
(leerlingenvervoer) aanwezig. Hierin zijn de
verwachtingen van school naar taxi en andersom
uitgesproken om het brengen en halen soepeler
te laten verlopen.
Daarnaast werd er aangegeven dat het niet altijd
goed loopt met afmelden van kinderen. Het
afmelden is de verantwoordelijkheid van u als
ouder. Dus rijdt uw kind niet mee met de taxi,
meldt hem/haar dan af bij het leerlingenvervoer.
Nu komt het wel eens voor dat een taxi staat te
wachten op een kind, terwijl deze al is opgehaald
of helemaal niet op school is.
Klik hier voor het boekje ‘prettig onderweg’ voor
meer info.
Op dinsdagmiddag is er een knelpunt. Veel
(bovenbouw)leerlingen zijn op dinsdag om 12:55
uur uit en worden pas om 15:05 uur opgehaald.
PZN en gemeente zijn hierover in gesprek of dit
aangepast kan worden.
Zodra er een definitief antwoord is, brengen we u
op de hoogte.

Verlofbrieven leerlingen
Als uw kind om een reden vrijstelling nodig
heeft van school, dan is het noodzakelijk om
het formulier ‘aanvraag vrijstelling
schoolbezoek’ in te vullen en af te geven bij de
mentor. Om te voorkomen dat uw kind als
ongeoorloofd afwezig in het systeem staat is
een verlofbrief met een akkoord van directie
nodig.
De verlofbrieven vindt u op de website of door
hier te klikken.

Tot de volgende ouderinfo
Overigens kunt u alle ouderinformatiebrieven
hier terugvinden op onze website.

