Met in deze ouderinfo
de volgende zaken:

Sint & Kerst

Vuurwerk

DECEMBER 2019

OUDERINFO VSO
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Via deze laatste ouderinfo van dit kalenderjaar willen wij u
informeren over belangrijke zaken, evenementen, belangrijke data
en ander actuele zaken. Wij wensen u alvast fijne feestdagen en
een goed 2020!

Personeel

Rapport VSO

Vertrouwenspersonen

Veel leesplezier
Team VSO De Keyzer.
SwimOlympics en
evenement LO

Kalender december
2019

Vuurwerk

Personeel

Vorige maand heeft er een schoolbrede
jassen- tassen- en kluisjescontrole
plaatsgevonden. Hierover heeft u bericht
gekregen.
Nu we in de maand december komen en
Oud & Nieuw in zicht is, wordt het steeds
gemakkelijker om aan vuurwerk te komen.
Daarom zullen er deze maand extra controles
plaatsvinden. Reden hiervoor is dat wij geen
vuurwerk (hoe klein het ook is) op school willen
hebben voor de veiligheid van iedereen.
Mocht er iets gevonden worden bij een
leerling, dan zullen ouders hiervan op de
hoogte gesteld worden en in sommige gevallen
zal ook politie ingelicht of ingeschakeld
worden.

Mevrouw Van Roosmalen (mentor KGT 1) zal voor
langere tijd afwezig zijn. We wensen mevrouw Van
Roosmalen veel beterschap.
Mevrouw Baudewijns is sinds 7 november weer
terug van haar zwangerschapsverlof.
Per 7 november is ook mevrouw Sarrantaki gestart
en komt werken op de woensdagen, donderdagen
en vrijdagen.
Daarnaast start op 1 december mevrouw Meijer en
zij werkt op dinsdag, woensdag en donderdag.
Op 6 december gaat mevrouw Van Broekhoven
met zwangerschapsverlof. Haar Engelse lessen
worden overgenomen door mevrouw Passy en
mevrouw Strijbosch.

Sinterklaas
Op donderdag 5 december wordt er
Sinterklaas gevierd op het VSO. De Sint en
zijn Pieten komen niet bij ons op bezoek, maar
de mentor bepaalt de invulling van deze
viering. De klassen B4 en K4 vieren
Sinterklaas op woensdag 4 december i.v.m. de
praktijklessen.

Kalender December 2019
Do 5 dec.

Sinterklaasviering VSO

Vr 20 dec.

Kerstviering VSO
Studiemiddag
(alle leerlingen om 12:55 uur vrij)

Ma 23 dec
– Vr 3 jan.

Kerstvakantie

Di 14 jan.

Studiedag VSO
(alle leerlingen zijn vrij)

Do 16 jan.

Open dag VSO 17:00 – 21:00 uur

Vr 17 jan.

Rapport VSO

Kerst
Op vrijdag 20 december is het Kerstviering op
VSO De Keyzer. De mentor zorgt deze
ochtend voor een leuke invulling. Deze dag zijn
alle leerlingen om 12:55 uur uit.

Oudervereniging Sint&Kerst
De oudervereniging van het VSO (mevrouw
Sterke) zorgt deze feestdagen voor drinken en
wat lekkers voor in de klassen.
Onze dank is groot!

Rondje vertrouwenspersonen

Rapport VSO

In de afgelopen weken zijn mevrouw Bertens
en meneer Van Oene alle klassen langs
gegaan om zich voor te stellen als interne
vertrouwenspersonen van het VSO. Bij de
eerstejaars klassen is er een uitgebreide
presentatie gegeven, de hogere jaars klassen
kregen een korte samenvatting hiervan. De
informatie, in de vorm van een presentatie, is
te vinden op onze website. U kunt ook hier
klikken.

Leerlingen van het VSO krijgen het rapport op
vrijdag 17 januari 2020 mee naar huis.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf is geweest. Als wij van de
fotograaf de bestelkaarten ontvangen, geven wij
deze mee aan uw kind zodat u de foto’s via de
website van de fotograaf kunt bestellen.

VSO SwimOlympics
Op dinsdag 19 november 2019 zijn we met een aantal 2 e jaars naar de VSO SwimOlympics
geweest in Eindhoven. Na een test om te kijken of iedereen goed kon zwemmen startten we met
de waterspelletjes met als doel; samen plezier hebben in het water. Er gingen 5 leerlingen uit BK2b
mee en 5 leerlingen uit H2. We hebben veel waterpret gehad! Hierbij een aantal foto’s.

Evenement door stagiaire lichamelijke opvoeding
Hallo allemaal, mijn naam is Niels Vlems. En zit op ROC Sport en Bewegen Tilburg.
Ik loop stage bij SG De Keyzer. Bij lichamelijke opvoeding.
Vrijdag 1-11-2019 heb ik een evenement georganiseerd voor de leerlingen van Havo-3, Bk1 en
BK2A. Dit evenement was een proefexamen voor mijn school. Voor dit evenement heb ik op 3
verschillende locaties 3 verschillende aangepasten sporten aangeboden aan de leerlingen.
Zitvolleybal, Twin voetbal en Goalbal.
Hiervoor heb ik de klassen opgedeeld in 3 gemixte teams.
En ik moet zeggen dat de leerlingen heel goed hun best hebben gedaan.
Hieronder volgen nog een aantal actiefoto’s.
Het was echt een hele leuke ochtend.
Met sportieve groet,
Niels Vlems

