Met in deze ouderinfo
de volgende zaken:

Ouderavond

Open dag VSO

JANUARI 2020

OUDERINFO VSO

Personeel

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Via deze ouderinfo willen wij u informeren over belangrijke zaken,
evenementen, belangrijke data en ander actuele zaken.

Rapport VSO

Veel leesplezier
Team VSO De Keyzer.

Schoolfotograaf

Gastles geschiedenis

Kalender januari 2020

Ouderavond VSO

Personeel

Op donderdag 30 januari en maandag 2
februari 2020 staan er ouderavonden gepland.
Het kan zijn dat de mentor van uw kind de
gesprekken op andere dagen wil plannen. U
wordt hiervoor door de mentor uitgenodigd.

Per 1 januari neemt mevrouw Verhoeven afscheid
van De Keyzer na hier ruim 10 jaar gewerkt te
hebben. Mevrouw Sarantaki is haar vervanger. De
klas BK1 is hiervan op de hoogte gebracht. We
wensen mevrouw Verhoeven veel succes op de
school waar ze gaat werken.

Open dag VSO De Keyzer
Op donderdag 16 januari 2020 is het open dag
bij VSO De Keyzer. Naast alle nieuwe
leerlingen en andere belangstellenden die
willen komen kijken, bent u ook van harte
welkom om te komen. Voor leerlingen die hun
school willen laten zien, is dit het moment.
Tijdens de Open Dag zijn er voorlichtingen
voor verschillende klassen. Hieronder een
overzicht van de voorlichtingen, zodat u deze
alvast in uw agenda kunt zetten.
Tijd

Voorlichting

17.00 – 17.30

T2 voorlichting profielkeuze

17.45 – 18.15

H3 voorlichting profielkeuze

18.30 – 19.00

T3 en H4 voorlichting
staatsexamen
maatschappijleer
B3 – K3 – B4 – K4 voorlichting
staatsexamen en
praktijkexamen campus 013
T4 en H5 voorlichting
staatsexamen

19.15 – 19.45
20.00 – 20.30

Op vrijdag 13 december hebben we afscheid
genomen van mevrouw P. Janssen. Mevrouw
Janssen is langdurig afwezig geweest en kon
helaas niet terugkeren voor de klas. We wensen
mevrouw Janssen alle goeds in de toekomst.
Mevrouw Meijer is op 1 december gestart op VSO
De Keyzer. Mevrouw Meijer werkt op dinsdag,
woensdag en donderdag.
Mevrouw Goris is de nieuwe mentor van BK2b. De
klas BK2b is hiervan op de hoogte gebracht.

Kalender Januari 2020

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

Do 30 jan.

Ouderavond VSO

Ma 2 febr.

Ouderavond VSO

Rapport VSO
De leerlingen van het VSO krijgen hun rapport
op vrijdag 17 januari mee naar huis.
VSO De Keyzer heeft twee rapportperioden. In
januari krijgen de leerlingen het rapport van de
eerste helft van het schooljaar. Op vrijdag 3 juli
krijgen de leerlingen het eindrapport van
schooljaar 2019-2020.

Schoolfotograaf

Signalering Dyslexie

De schoolfotograaf heeft de
bestelkaarten afgegeven op
De Keyzer. Inmiddels
hebben alle leerlingen die
op de foto zijn geweest een
bestelkaart ontvangen van
hun mentor. Verdere uitleg
over de bestelprocedure
kunt u vinden op deze kaart.
Voor vragen kunt u contact
opnemen met KIEK.

Afgelopen weken is er bij leerlingen in de brugklassen en bij
nieuwe leerlingen een signaleringstoets voor dyslexie afgenomen.
Middels de afname van een dictee en een leestoets wordt er
bekeken of er problemen te signaleren zijn op het gebied van
spelling en/of lezen. Uiteraard doen de leerlingen waarbij dyslexie
al geconstateerd is niet mee aan deze toetsen.
Mochten de resultaten aanleiding geven tot zorgen of verder
onderzoek, dan wordt er contact met u opgenomen om verdere
afspraken hierover te maken.
U kunt altijd contact opnemen voor nadere uitleg.

Gastles familiegeschiedenis (tweede wereldoorlog)
Woensdag 4 december heeft Marjon de Graaf-Glaser in havo 3 haar familiegeschiedenis
verteld in de geschiedenisles. Hieronder een korte samenvatting.
Marjon Glaser is geboren in 1948. Ze groeit op in Maastricht in een katholieke omgeving. In haar
jeugd merkt ze echter wel dat ze weinig familieleden kent. Pas op oudere leeftijd komt ze erachter
dat haar vader veel familieledenbanden heeft verbroken, mede om zijn Joodse identiteit te
verbergen. Het enige familielid dat eens in de paar jaar wel op bezoek kwam was Tante Roosje,
zij was de zus van haar vader en woonde in Zweden.
Marjon houdt zich een groot deel van haar leven niet
met haar Joodse achtergrond bezig. Haar vader
vertelt een enkele keer iets over de oorlog, o.a. dat hij
in het begin in het Nederlandse leger zat en later is
ondergedoken. Wanneer ze een keer aan haar vader
vraagt wanneer haar opa en oma zijn overleden, krijgt
ze twee verschillende data te horen. Later komt Marjon
erachter dat haar beide grootouders op dezelfde dag in
Sobibor zijn vermoord.
De puzzelstukken over wat er allemaal in de oorlog met
de familie Glaser is gebeurd, vallen vanaf 1994 in
elkaar. Dit komt mede doordat er in Naarden een doos
wordt gevonden met brieven, foto’s en paspoorten van
tante Roosje en familie bij een mevrouw die in 1942
onderduik aan Roosje en haar moeder heeft verleend.
De broer van Marjon verzamelt de stukken en gaat onderzoek doen. Hij komt erachter wat tante
Roosje allemaal heeft meegemaakt in de oorlog. Via Westerbork is zij in Auschwitz terecht
gekomen en heeft overleefd in bizarre omstandigheden. Enkele jaren later brengt hij een bezoek
aan voormalig kamp Auschwitz en ziet in een vitrine een koffer met de naam Glaser erop. Voor
hem is dit het moment om dit familiegeheim te gaan opschrijven in een boek. Marjon vertelt
hierover in haar gastles en hoe het voor haar was om steeds meer over de familiegeheimen te
ontdekken.

