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Via deze ouderinfo willen wij u informeren over belangrijke zaken,
evenementen, belangrijke data en ander actuele zaken.
Veel leesplezier

Wegafsluiting

Team VSO De Keyzer.

Brandweer en
appelflappen

Kalender februari /
maart 2020

Kangoeroewedstrijd 2020

Personeel

Op donderdag 19 maart vindt de
Kangoeroewedstrijd plaats. Dit is een
wereldwijde reken- en wiskundewedstrijd voor
scholieren. Deze wordt op donderdag 19 maart
van 12:15 – 13:30 uur gehouden. De leerlingen
hebben dan een studiemiddag en de
deelnemers blijven dan langer op school om
deel te nemen aan de kangoeroewedstrijd.
Een aantal leerlingen heeft zich al opgegeven.
De inschrijfkosten à €3,- per deelnemer wordt
betaald door De Keyzer. Voor de leerlingen is
deelname dus gratis.
Leerlingen kunnen zich nog opgeven via de
mentor van uw kind tot vrijdag 14 februari ’20.
Voor meer informatie kun u op de volgende
link klikken die u leidt naar de website van de
kangoeroewedstrijd.

Per 1 februari hebben we afscheid genomen van
Mevrouw Lauwen (mentor H2), mevrouw Knoops
(IB-er) en mevrouw V. d. Port (docent SOVA).

Gevonden voorwerpen
De stapel gevonden voorwerpen wordt steeds
groter. Opvallend is dat er meer dan 10
jassen/vesten liggen van leerlingen die niet
opgehaald zijn. Daarnaast liggen er ook
handschoenen, een gymschoen en
broodtrommels. Mist uw kind iets, dan kunt u
hem/haar naar de administratie van het VSO
sturen om te kijken of het daar ligt.

Beloningssysteem onderbouw
Het beloningssysteem voor leerlingen in de
onderbouw is aangepast zodat leerlingen
gerichter werken aan het behalen van een
gesteld doel. Dit kan een individueel doel zijn
of een klassendoel. De mentoren van de
onderbouwklassen hebben dit toegelicht in de
klassen. De klas Havo 3 hoor officieel nog bij
de onderbouw, maar heeft geen
beloningssysteem meer.

Wij wensen alle drie de collega’s heel veel geluk
met hun nieuwe baan.
Op 1 februari is mevrouw De Zeeuw gestart. Ze is
aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag en
is co-mentor van BK1.

Kalender Februari / Maart 2020
Do 30 jan.

Ouderavond VSO

Ma 2 febr.

Ouderavond VSO

Do 6 febr.

Studiemiddag Bovenbouw
B3, K3, T3, B4, K4, T4, H4, H5
zijn om 12:05 uur uit

Do 13 febr.

Studiemiddag Bovenbouw
B3, K3, T3, B4, K4, T4, H4, H5
zijn om 12:05 uur uit

Vr 14 febr. –
Vr 21 febr.

Proefexamenweek voor
examenleerlingen
(B4, K4, T4a, T4b, H5a, H5b)

Ma 24 febr. – Carnavalsvakantie
Vr 28 febr.
Ma 9 mrt.

Studiedag VSO
(alle leerlingen vrij)

Ma 16 mrt. –
Vr 20 mrt.

Studiemiddagen /
klassenbesprekingen
(alle VSO-leerlingen zijn deze
dagen om 12:05 uur uit)

Do 19 mrt.

Kangoeroewedstrijd 2020

Brandweer T2a en T2b

Wegafsluiting Dr.
Keyzerlaan
Zoals u wellicht heeft gezien
stonden er borden in de Dr.
Keyzerlaan waarop stond dat de
weg afgesloten zou zijn
gedurende twee weken. Wij
hebben van de gemeente
bericht gehad dat er wel aan de
weg gewerkt wordt en dat de
weg voor alsnog niet dicht gaat.
Deze kan dus gebruikt blijven
worden. Mocht het toch nodig
zijn om de weg voor een tijd te
sluiten dan is de school
bereikbaar via de andere kant
van de Dr. Keyzerlaan. De
paaltjes worden dan
weggehaald tussen de Bronstijd
en de Dr. Keyzerlaan, waardoor
u met de auto op het
parkeerterrein kunt komen.

Op 29 januari zijn de klassen T2a en T2b naar de brandweer
geweest. Dit was super!

Appelflappen voor het goede doel
Op donderdag 19 december zijn er appelflappen gebakken door een stagiaire en leerlingen van de
bovenbouw BK. Deze zijn in de kantine verkocht en van de opbrengst, ruim €90,-, is een
kerstpakket gekocht voor woonzorgcentrum Reyshoeve in Tilburg. Het pakket bestond uit onder
andere spelletjes, drinken, eten en bloemen. De ouderen waren erg dankbaar!

