Nieuwsbrief VSO De Keerkring – februari 2019
U ontvangt vóór de voorjaars‐, mei‐, zomer, herfst‐ én kerstvakantie een nieuwsbrief met informatie
over de school. Deze nieuwsbrief verzenden wij via de klassenmail. Ouders die geen email hebben,
ontvangen de nieuwsbrief op papier.
Informatie

Met ingang van 1 januari 2019 is de fusie tussen Responz (de stichting waartoe De Keerkring
behoorde) en SOLL (Stichting Onderwijs Leiden) een feit. Praktisch betekent dit onder andere dat
Miranda Gorissen teamleider is geworden van het VSO. Op het SO is Jasper Beguin werkzaam als
teamleider. Tot de zomervakantie ondersteunt en coacht Wilmar Spies hen bij hun werkzaamheden.
Op de website leest u meer over Resonans.
https://www.resonansonderwijs.nl/
Direct contact met onze school via Parro
De optie om via Parro direct een 1‐op‐1 gesprek te starten wordt na de voorjaarsvakantie open gezet.

Hierdoor kunt u een berichtje versturen naar de leerkracht/praktijkdocent van uw kind om iets door
te geven of te vragen. Bedenk goed welke leerkracht of praktijkdocent u wilt bereiken. De boodschap
is alleen zichtbaar voor degene die u een berichtje stuurt. Parro berichten worden niet gelezen onder
schooltijd.
Deze optie is niet om uw kind ziek te melden. Hiervoor vragen we u op de eerste ziektedag te bellen
tussen 8:15 en 8:45 met de administratie op telefoonnummer 079‐3410536.
We spreken u graag op Parro!!
The Next Step
Op donderdag 14 november a.s. wordt in Zoetermeer voor de vierde maal The Next Step
georganiseerd.
The Next Step is een beurs waarop u zich als ouder/verzorger samen met uw zoon/dochter kunt
oriënteren op de toekomst. Het is nog niet bekend hoe de dag zal worden ingedeeld en wat de tijden
zijn. Zodra dit bekend is zal dit worden doorgegeven in een volgende nieuwsbrief.
U kunt natuurlijk wel alvast 14 november in uw agenda zetten!
Activiteiten
Na de kerstvakantie startten wij met een nieuwjaars‐ toast! Daar aten we een heerlijke oliebol bij,
gebakken door de leerlingen van het praktijkvak werken in de keuken.

Schoolfeest vrijdag 22 maart 2019!
Ja, het is bijna weer zover; het schoolfeest komt eraan. Het feest zal worden gehouden op vrijdag 22
maart op de Chaplinstrook en het thema dit jaar is “kleurrijk”. Denk aan gezellige, vrolijke, felle
kleuren. Neon, geel, roze, alles mag en kan. Niets is te gek als het maar kleurrijk is.
We hebben dit jaar ook weer twee geweldige dj`s kunnen regelen die ons zullen voorzien van de
leukste, gezelligste muziek. Ook zullen er allerlei andere activiteiten te doen zijn voor degenen die
niet zo van de disco houden. Voor ieder wat wils dus.
‘Save the date’ want we hopen dat er weer veel leerlingen op ons schoolfeest aanwezig zullen zijn,
om er samen een leuke, kleurrijke avond van te maken!

Onderwijs
Namens VSO 3C

Het project rondom de tweede kamer krijgt steeds meer vorm. Alle ministeries zijn
uitgeplozen, zodat we een mooi overzicht hebben kunnen maken. Hoe ziet het gebouw
eruit, wie is de minister, waar is het gevestigd, hoeveel medewerkers, het budget en wat zijn
de taken? En dat van wel negen ministeries. Inmiddels hebben we al deze resultaten op de
muur in het lokaal geplakt. In juni gaan we een bezoek brengen aan de Tweede kamer ter
afsluiting.
De stages gaan ook voorspoedig, met als resultaat dat er op dinsdag nog maar negen
leerlingen in de klas aanwezig zijn. En de samenstelling wisselt daarin. Er worden stages
gelopen in de Albert Heijn, op basisscholen als conciërge, in Monteverdi, Vivaldi, de Inzet,
Mc Donalds en andere. Dus hebben we ook elke week de stagevragen en verhalen op het
rooster staan. Altijd weer interessant om te horen alle stage verhalen en belevenissen.
Tijdens de lessen dagbesteding en arbeid wordt er aandacht gegeven aan de communicatie
die je tegen komt op de werkvloer. Van teamoverleg tot roddelen, van argumenten tot
conclusie, alles wordt besproken met voorbeelden die we echt hebben meegemaakt of die
we verzinnen. Dat geeft een serieuze les met lachbuien.
En die zijn beter dan regenbuien, dus een fijne vakantie met mooi weer en tot in maart.

Techniek met VSO2b
Het lijkt soms wel een doolhof; gereedschapskennis, vaardigheden, meten, aftekenen, …. wat een
gepriegel af en toe. En het resultaat ….. om trots op te zijn.

Sportdag bij het Veurs Lyceum met VSOa
Wat een fijne dag was dat. Vrijdag 15 februari gingen we met de auto richting Leidschendam. Daar
gingen we sporten onder begeleiding van leerlingen van het Veurs Lyceum. Doelschieten,
tafeltennissen, badminton, dansmatten en een heerlijke tumblingbaan. Iedereen heeft zich
enthousiast van zijn sportieve kant laten zien . Omdat een halve dag voor onze groep voldoende was
zijn we in de middag heerlijk alle prikkels gaan verwerken in de snoezelruimte op het SO. Het was
een heerlijke dag. We wensen iedereen een fijne zonnige vakantie.

Zoals jullie inmiddels wel begrepen hebben, gaat een groot gedeelte van het team van De
Keerkring mee doen aan de Samenloop voor Hoop. Dit is een 24 uurs wandel estafette met
als doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor Kankeronderzoek.
De komende maanden zullen er allerlei acties voorbij komen, vooral bedacht en
uitgewerkt door onze eigen leerlingen. Dus houd de mail en Parro goed in de gaten, want we
hebben uw hulp hard nodig.
De grootste actie is toch wel de uitdaging van 1000 wenszakken verkopen.
Twee ondernemers uit Zoetermeer hebben als tegenprestatie neergezet dat ze dan, uit
eigen middelen, voor alle leerlingen een lunch zullen verzorgen. Wij vinden dat echt
geweldig.
Een wens zak kost €5,00 per stuk en zijn bij alle docenten te verkrijgen.
En een ieder is natuurlijk van harte welkom om ons te komen aanmoedigen, het weekend
van 22 en 23 juni 2019, op het terrein van Illion in het van Tuyllpark. We zullen later meer
vertellen over de planning van deze 24 uur.
Stichting Ouders van De Keerkring / Ouderraad/ Ouderactiviteiten
De bestemming van ons schoolreisje is afhankelijk van het aantal leerlingen van wie wij de betaling
binnen hebben of via termijnen zullen ontvangen. Hopelijk kunnen wij u er binnenkort meer over
vertellen.
Medezeggenschapsraad/ Ouderraad

Omdat Fleur Klaver een nieuwe baan heeft als teamleider bij De Witte Vogel (ook een
Resonans school) is er afscheid van haar genomen in de MR van De Keerkring. Fleur heeft
veel betekend voor de MR vanwege haar grote inhoudelijke kennis en de manier waarop zij
de communicatie tussen de school en de MR soepel liet verlopen.
Heeft u vragen aan de MR of wilt u informatie, dan kunt u altijd terecht bij één van de leden
van de MR (zie website) of mailen naar: mr@keerkring.net
De volgende MR‐vergaderingen staan gepland op:
Dinsdag 19 maart 2019
Dinsdag 16 april 2019
Dinsdag 4 juni 2019
Voorstelrondje van De Ouderraad
Graag willen wij ons hier even voorstellen. De ouderraad van De Keerkring van de Keerkring bestaat
uit een enthousiaste groep ouders en personeelsleden.
Wij organiseren alle festiviteiten die het schoolgaan van uw kinderen leuker maken. Zoals het
sinterklaasfeest op het SO, het Kerstfeest, lentefeest enz.

Momenteel zijn er drie ouders van het SO en 3drieouders van het VSO actief in de ouderraad.
 Jolanda Scheers, moeder van Rowin SO2b
 Eline van der Velden, moeder van Rainier SO2a
 Bas Rootselaar, vader van Seven SO2b
 Bianca van den Berg , moeder van Kevin VSOa
 Diana Hulshorst, moeder van Jasper VSOa
 Linda Keller, moeder van Elle van Leeuwen, VSO 1c
Ook zijn er drie personeelsleden aangesloten bij de ouderraad.
 Angelines Concepcion: stagebegeleider op het VSO
 Astrid Jongejan: Leerkrachtondersteuner in VSOa
 Myriam Coelers: Leerkrachtondersteuner OZG SO
Als u vorige week een oudergesprek gevoerd heeft op school heeft u als het goed is van ons een
presentje ontvangen met daaraan een oproep naar hulpouders. We zijn heel blij dat er al een aantal
ouders hebben aangegeven af en toe te willen helpen.
Graag zouden we hiervoor nog meer ouders willen noteren. U bent dan geen officieel OR‐lid maar
helpt, indien nodig, en als het u uitkomt, zo nu eenen dan een handje mee. Vele handen maken licht
werk!
De leerlingen van wie de ouders deze keer niet op gesprek zijn geweest, zullen wij alsnog het
presentje mee naar huis geven.
Vriendelijke groeten,
De Ouderraad
Personeel
Op de eerste dag van 2019 heeft onze techniek docent Meryam Veltman‐ Amin een dochter
gekregen, Emma. Alles gaat goed met dochter en kind. Meryam wordt vervangen door Evert Jan
Vriezen. Hij is een gepensioneerde ‘oude rot in het vak’ die het leuk vindt af en toe een invalklus op
te pakken. Evert Jan heeft het enorm naar zijn zin en wij zijn blij met deze goede oplossing.
Leonoor Sleijser, de coördinator onderwijs en kwaliteit die wij inhuurden via de Onderwijs
Adviesdienst stopt haar werkzaamheden met ingang van de voorjaarsvakantie. Zij heeft een flinke zet
gegeven aan de versterking van de kwaliteit van het OPP, de werkplannen en onze
kwaliteitskalender. Arianne den Riet pakt haar werkzaamheden over. Op maandag en vrijdag blijft zij
de stamgroep leerkracht van VSO 1c, op dinsdag en woensdag zal zij coördinerende werkzaamheden
verrichten voor onderwijs en kwaliteit.
Belangrijke data
Maandag 25 februari 2019 t/m vrijdag 1 maart 2019 voorjaarsvakantie

Maandag 4 maart studiedag, de leerlingen zijn vrij!
Vrijdag 22 maart 2019 Schoolfeest
Woensdag 10 april 2019 Thema informatieavond
Vrijdag 12 april 2019 Koningsspelen
Donderdag 18 april, vanaf 12.15u studiemiddag, de leerlingen zijn vrij
Vrijdag 19 april 1019 t/m vrijdag 3 mei 2019 mei vakantie

Tot slot
WE ZIJN WEER OP ZOEK NAAR BUITEN (VOET) BALLEN VOOR ONZE LEERLINGEN
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Het team van VSO De Keerkring wenst iedereen een ontspannende en vrolijke vakantie
toe!
Informatie van buiten

Wat? Een speciale voetbalplus-training voor
iedereen met een fysieke beperking.
Door deskundige trainer(s) en fysio standby.
Waar? SV DSO, Sportpark Bentwoud,
Zoetermeer
Wanneer? Zondag van 12.30 - 13.30 uur.
Kosten? tot 1 juni GRATIS, daarna 60 euro
per half jaar. Zoetermeerpas cheques geldig.
Aanmelden?
sportondersteuner@outlook.com
Training Sociale Vaardigheden en Weerbaarheid
Voor wie?
Voor jongeren en volwassenen die speciaal onderwijs hebben gevolgd en bijvoorbeeld een
Wajong hebben of begeleid wonen of een beperking hebben of een chronische aandoening.
Wat?
Soms is het lastig om ‘nee’ te zeggen als iemand geld van je wil lenen. Ook is het moeilijk
om vrij te vragen aan je baas. Laat jij je makkelijk overhalen om te gaan roken of nog een
wijntje te drinken, terwijl je dat eigenlijk niet wil? Of ben jij altijd de pineut wanneer er klusjes
gedaan moeten worden? Zo zijn er heel veel dingen die soms lastig kunnen zijn. Wij willen
graag met jou/u oefenen om sterker in je/u schoenen te staan!
Waar?
Croesinckplein 24-26 (ingang B), 2722 EA in Zoetermeer
Wanneer?
De training bestaat uit vijf bijeenkomsten op dinsdagavond van 18:30 tot 20:00 uur.
Kosten?
Geen
Contactpersoon?
Wendy van der Mee: w.vandermee@meezhn.nl / 06-10727080

Vriendschap, relaties en seksualiteit
Is vriendschap belangrijk voor jou? De meeste mensen hebben graag vrienden. Maar niet
iedereen vindt het makkelijk om vrienden te maken. En wat is het verschil tussen een
vriendschap en een relatie? Dat leer je in deze cursus. Verder we gaan het hebben over
seks. Hoeveel weet jij eigenlijk over seks? Vriendschap, relaties en seksualiteit! Drie hele
belangrijke zaken in het leven van mensen.
Voor wie
De cursus vriendschap, relaties en seksualiteit is bedoeld voor iedereen met een (licht)
verstandelijke beperking of mensen met een autisme spectrum stoornis die meer willen
weten over zijn of haar eigen lijf en seksualiteit.
Inhoud
We gaan in deze cursus met elkaar praten over vriendschap en wat het verschil is als je een
speciale vriend hebt.
Wanneer heb je eigenlijk verkering? En moet je dan alles maar leuk vinden of kun je ook
'nee' zeggen?
Vrijen kun je alleen doen, maar ook samen. Hoe moet dat dan? En hoe doe je dit veilig?
Wil je meer weten over seksualiteit, vriendschap en relaties? Ben je nieuwsgierig? Dan is
deze cursus wat voor jou!
Belangstelling?
Bel of mail: Wendy van der Mee, 0610 72 7080, w.vandermee@meezhn.nl

