Met in deze ouderinfo
onder andere de
volgende zaken:

Personeel

APRIL 2021

OUDERINFO VSO

Digitale- en schriftelijke
examens

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

Schoolspot.nl

Veel leesplezier
Team VSO De Keyzer.

GGD Pubquiz van NIX

Skate Clinic

Kalender april 2021

Digitale - en schriftelijke
Examens
Eind april gaan de schriftelijke examens
beginnen. De examenleerlingen van B4 en K4
zullen starten met de digitale examens. Deze
zijn op De Keyzer.

Personeel
Op woensdag 17 maart ’21 is Mevrouw Van de
Kant gestart als interim adjunct-directeur van VSO
De Keyzer. Mevrouw Van de Kant neemt tijdelijk
de taken en verantwoordelijkheden over van
mevrouw Van Giessen.

De schriftelijke examens, buiten de vakantie,
zijn op een externe locatie. Deze worden
afgenomen op de Commanderie (Rielseweg,
Tilburg). De zalen worden speciaal ingericht
voor de examens.
Uitzondering hierop zijn de schriftelijke
examens in de meivakantie (op dinsdag 11 mei
en woensdag 12 mei). Deze worden wel op
school afgenomen.
Op de website van De Keyzer staat een kopje
‘informatie examens’, daar is ook het
examenboekje te vinden met alle actuele
informatie. Klik hier om meteen naar de
website en het informatieboekje te gaan.

Schoolspot
Wij willen u op de hoogte brengen van de
website www.schoolspot.nl . Via schoolspot
kan er goedkoop software en met korting
hardware aangeschaft worden door
Dit geldt voor medewerkers maar ook voor
leerlingen.

Kalender April 2021

Vr. 2 apr.

Studiedag VSO
(alle leerlingen VSO zijn vrij)

Ma. 5 apr.

2e Paasdag
(vrije dag voor iedereen)

Ma 26 apr. –
Vr. 30 apr.

Digitale examens VMBO B/K

Di 27 apr.

Koningsdag
(vrije dag voor iedereen)

Ma 3 mei –
Vr 14 mei

Meivakantie

Di 11 mei –
Do 1 juni

Schriftelijke examens VMBOB/K/T en Havo

Pubquiz van NIX
Pubquiz van NIX 1 april 2021 19.30-20.45 u.
Door Corona ziet het uitgaansleven er voor jongeren anders uit. Maar na Corona zal dit weer op
gaan leven. Is je zoon of dochter nu tussen de 15 en 18 jaar, dan kan dat betekenen dat je kind zich
in het uitgaansleven begeeft of gaat begeven.
Door middel van een pubquiz en aan de hand van herkenbare sketches door Helder Theater gaan
we in gesprek over middelengebruik en hoe je hierover met je kind kan praten.
Novadic Kentron geeft hierover praktische handvatten.
Doelgroep: ouders van 15-18 jarigen
Als bijlage aan deze ouderinfo is de flyer toegevoegd. Daarin staat ook de manier van aanmelden
beschreven.

Skate clinic
Op woensdag 17 maart en vrijdag 19 maart is er voor de onderbouwklassen een clinic skaten
georganiseerd. De leerlingen die hebben deelgenomen hebben ervan genoten. Voor sommige
leerlingen was het een totaal nieuwe ervaring en anderen hebben hun grenzen met gave stunts
weten te verleggen. Er was voor iedereen genoeg uitdaging, maar vooral de sfeer was top!

