Schoolnieuwsbrief
Vanuit de directie
Datum: 19 april 2019

Lopende zaken

Het voorjaar hangt alweer in de lucht, we hebben al genoten van mooie dagen en ook voor
de paasdagen ziet het er goed uit. Het prachtige plein van onze school is alweer helemaal
groen gekleurd door de frisse bladeren aan bomen en heggen.
Dat is fijn buiten spelen met elkaar.
De ouderraad heeft weer een mooie paastafel in de centrale hal tussen de onderbouw- en
bovenbouw gang neergezet. Ook zorgen zij voor lekkers tijdens de paas activiteit. Enorm
bedankt. Zo komen wij wel in de paasstemming!

Koningsontbijt
Vorige week vrijdag hebben onze leerlingen in de eigen klas gezamenlijk mogen genieten
van het koningsontbijt. In alle klassen is dit op een fijne manier verlopen.

Schoolfotograaf
Gisteren, donderdag 18 april, bezocht de schoolfotograaf onze afdeling. Een speciale hoek
in de aula werd ingericht als professionele studio voor het maken van de foto’s. Wij
verwachten dat er weer mooie portretten en groepsfoto’s zijn gemaakt.
Letterdiploma’s
In groep 3 IL zijn deze week letterdiploma’s uitgereikt aan hele knappe kinderen die
inmiddels alle letters hebben geleerd. Wat fijn dat alle ouders/verzorgers aanwezig waren.
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Studiedag 17 april
Ook was er deze week een studiedag. Met het hele team hebben we samen verdere
stappen gezet met betrekking tot Ouderbetrokkenheid 3.0 en Positive Behavior Support
(PBS). Binnenkort ontvangt u weer een speciale PBS nieuwsbrief met de laatste informatie.

Leerlingraad
Binnen de SO afdeling zijn we aan het denken over het opzetten van een leerlingraad.
Een leerling raad kan advies geven over verschillende zaken binnen de school. We vinden
het belangrijk dat ook de mening van leerlingen gehoord wordt.

Voor de zomervakantie gaan we hier leerlingen verder over informeren en gaan we bekijken
welke leerlingen vanaf groep 6, volgend schooljaar, zitting willen nemen in de leerling raad.
Natuurlijk houden we u op de hoogte hoe dit gaat verlopen.

We sluiten de schoolweek af met een paasactiviteit in alle klassen en dan 2 weken vakantie.
En we willen u nogmaals laten weten………. vergeet niet regelmatig een kijkje te nemen op
onze website www.sgdekeyzer.nl . We houden deze up-to-date door er regelmatig nieuws
op de plaatsen met een leuke foto erbij.

Wij willen u vragen uw zoon / dochter te herinneren aan het feit dat wij op het SO de
afspraak hebben dat mobiele telefoons en spelcomputers opgeborgen dienen te zijn bij
aankomst op school om te voorkomen dat ze onwenselijk worden gebruikt (of beschadigd
raken). Helaas contacteren wij de afgelopen periode met regelmaat dat dit niet gebeurd. Het
is helpend als wij gezamenlijk de kinderen herinneren aan deze afspraak.
Voor nu wensen we u allen een fijne meivakantie toe en we zien u graag op maandag 6 mei
tijdens de inloopochtend (meer informatie verderop in de nieuwsbrief).
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Belangrijke data
April
2e Paasdag
Meivakantie

: maandag 22 april
: dinsdag 23 april t/m vrijdag 3 mei

Mei
Sportdag
Start toetsperiode
Lesvrije middag
Hemelvaart

: donderdag 9 mei
: maandag 13 mei
: donderdag 23 mei (m.u.v. Zebraklas)
: donderdag 30 en vrijdag 31 mei

Juni
Keyzerdag
: donderdag 6 juni
2e pinksterdag
: maandag 10 juni
Lesvrije middag
: dinsdag 11 juni (m.u.v. Zebraklas)
Rapport 2
: donderdag 13 juni
Kamp groep 8
: donderdag 13 en vrijdag 14 juni
Individuele ouderavond : maandag 24 juni en donderdag 27 juni
Juli
Zomervakantie

: maandag 8 juli 2019 tot en met vrijdag 16 augustus 2019

Personele zaken
Gelukkig hebben we de afgelopen periode een aantal nieuwe collega’s kunnen aannemen
voor onze groepen.
Dit heeft als gevolg gehad dat we afscheid hebben genomen van een aantal vervangers die
ons tijdelijk met grote inzet hebben ondersteund binnen de afdeling.
In groep 7 is Juf Kim de Vries gestart.
Juf Claudia Smits is gestart in groep 6-7 O&P.
Juf Mara Dronkelaar heeft van maandag tot en met donderdag groep 6-7 IL overgenomen
na het afscheid van Juf Karin de Vette omdat Juf Karin een nieuwe baan heeft gevonden.
Na de meivakantie zal ook juf Natalie van Blerk op vrijdag in deze groep staan.
Juf Femke Spooren start op vrijdag in groep 3 en juf Liesbeth Voskens gaat in groep 3 op
donderdag 1 dag extra werken.
Alle ouders / verzorgers van de betrokken groepen zijn hierover geïnformeerd. Wij zijn ons
er zeer van bewust dat wisselingen niet wenselijk zijn voor onze leerlingen, helaas kunnen
we dit niet altijd voorkomen en doen we altijd ons best het zo goed mogelijk op te vangen en
zo goed mogelijk met u te communiceren. Als er vragen of onduidelijkheden zijn kunt u altijd
bellen, mailen of binnen lopen bij een van de adjunct directeuren Rob van der Meijden of
Erica Provoost.
Meneer Peter Brock , Juf Francisca Kusenuh en Juf Cilia Schijvens zijn hun
werkzaamheden weer aan het opbouwen. Zij zijn gedeeltelijk weer aanwezig in de school.
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Nieuws vanuit het zorgteam
Vertrouwenspersonen
Op donderdag 11 april zijn wij als vertrouwenspersonen in de klas van uw kind geweest. Wij
hebben ons voorgesteld aan de kinderen en hebben verteld wanneer de kinderen naar een
vertrouwenspersoon kunnen gaan.
Meestal als een kind een probleem heeft, kunnen ze dit met de eigen leerkracht bespreken.
Soms komt het weleens voorkomt dat een kind het probleem niet met de leerkracht kan of
wil bespreken, omdat het een te groot probleem of geheim is. Dit kan bijvoorbeeld zijn
omdat ze gepest worden, bedreigd worden, bang zijn voor anderen, op een vervelende
manier aangeraakt worden. Kinderen kunnen dan met de vertrouwenspersoon praten. De
vertrouwenspersoon kan in een gesprek naar het kind luisteren, meedenken, advies geven
en ondersteunen. Bovendien heeft de vertrouwenspersoon geheimhoudingsplicht en mag
het niet zonder medeweten van het kind, dingen doorvertellen.
Op school hangt in de gang van de onderbouw en bovenbouw onderstaande poster, zodat
de kinderen en u als ouder kunnen zien wie de vertrouwenspersonen van stichting De
Keyzer zijn en op welke manier de vertrouwenspersonen te bereiken zijn.

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dit graag en kunt u contact met ons opnemen.
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CITO toetsen
Vanaf maandag 13 mei starten we in alle groepen weer met de afname van de CITO
toetsen. De kinderen mogen in deze week, ter bevordering van de concentratie, kauwgom
mee naar school nemen. De leerkracht zal zorgen voor afwisseling tussen in- en
ontspanning.
Binnen SG De Keyzer zijn we bezig met het steeds meer digitaliseren van de toetsen. In
januari hebben we de toets woordenschat digitaal afgenomen. Op termijn worden ook de
toetsen spelling en rekenen digitaal afgenomen.

Werkgroep ouderbetrokkenheid
Inloopochtend
Op maandag 6 mei 8.45 uur tot 9.05 uur bent u als ouders/verzorgers van harte welkom om
uw kind zelf naar de klas te brengen.
U heeft dan de gelegenheid om in de klas mee te doen en de andere kinderen en
ouders/verzorgers te ontmoeten. Als u zelf niet aanwezig kunt zijn, mag u ook een familielid
of kennis vragen om uw kind naar school te brengen.
Om 9.05 uur is het de bedoeling dat alle ouders/verzorgers de klas verlaten, zodat de
leerkracht en de kinderen samen de start van de dag kunnen maken.
Voor iedereen is er dan nog de mogelijkheid om tot ongeveer 9.30 uur samen met andere
ouders/verzorgers een kop koffie of thee te drinken in de aula en bij te kletsen.
Verschillende ouders van de werkgroep ouderbetrokkenheid en Rob van der Meijden zullen
hierbij aanwezig zijn.

Nieuws vanuit het PBS team
De afgelopen periode hebben we aandacht besteed met het hele SO team aan gebruik van
de toilet ruimte. Gedragslessen zijn gegeven in de groepen en er is aandacht voor het
belonen van gewenst gedrag in de toilet ruimte. Op de studiedag van woensdag 17 maart
hebben we:
- Gedragsles 2 toilet ruimte geëvalueerd.
- Afgesproken dat we na de meivakantie starten met de herhaling van gedragsles 1:
binnen komen na het buiten spelen.
- Gedragsles 3 geschreven, deze gaat over de tijd buiten voor lestijd van 08.30 uur tot
08.45 uur. Vanaf 8:30 uur verzamelen de leerlingen op het plein en is er surveillance
aanwezig waarna om 8:45 uur de bel gaat. Omdat we van mening zijn dat we deze
korte tijd beter kunnen organiseren in het belang van onze leerlingen hebben we hier
een gedragsles voor gemaakt. Ook gaan we zorgen voor meer speel gelegenheid
met begeleiding. Het streven is na de hemelvaart te starten met gedragsles 3.
Tegen die tijd ontvangt u meer informatie middels de PBS Nieuwsbrief.
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Bericht van de bieb: Voorlezen is soms een hele kunst!
De meeste ouders lezen voor aan hun peuter of kleuter. Ook voor oudere kinderen is voorlezen heel
goed, het kan een lekker rustmomentje op de dag zijn. Maar vooral: je kunt moeilijkere boeken
voorlezen dan je kind zelf al kan lezen! En dat is heel goed voor het taalgevoel van je kind. Het leert
zo meer woorden en ook meteen hoe zinnen worden opgebouwd.
Dit is voor jou als ouder natuurlijk belangrijk, maar het maakt jouw kind niks uit: die wil gewoon een
leuk verhaal horen!

Maar wat nu als je kind helemaal niet stil wil zitten tijdens het voorlezen? Of: welk boek kies je?
Ingrid Bilardie, zelf schrijver én moeder, schreef hierover een leuke en praktische blog:
ingridbilardie.wordpress.com/als-voorlezen-niet-vanzelf-gaat
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