Schoolnieuwsbrief
Vanuit de directie
Datum: 4 juli 2019

Lopende zaken

Dat waren tropische dagen in de laatste schoolweken. Hopelijk een voorbode voor een
mooie zomer. Lekker ontspannen en genieten van de vrije tijd.
De afgelopen weken is er nog veel voorbij gekomen binnen de SO afdeling;
Rapport gesprekken zijn gevoerd en tevens is het OPP (Ontwikkel Perspectief Plan) met u
geëvalueerd. Hiermee staat alles weer klaar voor de start van het nieuwe schooljaar.
Vorige week heeft u op het kennismakingsformulier kunnen zien wie de leerkracht van uw
kind is volgend jaar. Ook de CVB teamleden (Commissie Van Begeleiding) en directie
staan vermeld met naam en foto.
Sportdag
Ook voor de leerlingen was het een drukke periode met allerlei extra activiteiten.
De eerder uitgestelde sportdag heeft gelukkig op 20 juni onder prima omstandigheden
kunnen plaatsvinden. De nieuwe opzet zorgde voor veel uitdagingen en speelplezier.
De Keyzerdag
De Keyzerdag was wederom een groot succes. Voor iedere leerling wat wils. In de
speelzaal liet een ballonnenartiest zijn kunsten zien en hadden de leerlingen de
mogelijkheid om zich te laten schminken. Er was een stormbaan en een apenkooi voor
degenen die wat energie kwijt wilden en om tot rust te komen werd er film gekeken en was
er een gameroom. Om de honger te voorkomen was er chips, ijs en natuurlijk heerlijke frites
met snack.
Eindkamp groep 8
Het eindkamp van de groep 8 leerlingen heeft dit jaar weer plaatsgevonden in België nabij
Kasterlee op een prachtige locatie midden in de bossen. Onder begeleiding van een
enthousiaste groep collega’s hebben onze leerlingen twee hele fijne dagen met elkaar
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doorgebracht. Op het enorme veld rondom het logeerhuis, waren de leerlingen voortdurend
op een gezellige manier met elkaar aan het spelen samen met de begeleiders. Na een
heerlijke barbeque en het nachtspel werd het laat, maar dat hoort erbij. Ondanks wat regen
kijken we terug op een geslaagd kamp.

Afscheidsavond groep 8
Terwijl deze nieuwsbrief wordt gevuld zijn we druk bezig met de voorbereiding van de
afscheidsavond groep 8. De voorstelling voor de medeleerlingen heeft vanmorgen al
plaatsgevonden en is zeer geslaagd. Vanavond verwachten we ook een succesvol optreden
van alle leerlingen.

Belangrijke data
8 juli
: Start zomervakantie
19 augustus
: Eerste schooldag schooljaar 2019/2020
28 en 29 augustus : Startgesprekken (evt andere dag die week op aangeven leerkracht)
12 september
: Sportdag
12 september
: Algemene ouderavond
18 september
: Studiedag 1
14 t/m 18 oktober : Herfstvakantie

Nieuwe en vertrekkende collega’s
Zoals elk jaar verwelkomen we rond deze tijd nieuwe collega’s en nemen we van
verschillende collega’s afscheid.
 Ingrid in ’t Ven maakt na vele jaren werkzaam te zijn geweest als onderwijs
assistent op SG De Keyzer de overstap naar ondersteuning in groep 3 in het
reguliere basisonderwijs. Een mooie stap voor haar.
 Nanda de Lange gaat als GW-er aan de slag bij een samenwerkingsverband bij Den
Bosch en neemt afscheid van de groepen uit CVB 1 (Commissie Van Begeleiding).
 Juf Lisan Staps is geslaagd voor de pabo. Zij werkte als onderwijs assistent bij groep
1-2/3 il en gaat nu in het regulier basisonderwijs als juf aan de slag.
 Juf Sandra van Lunenburg, terug naar haar vorige school en zal daar als leraar
ondersteuner weer in het voortgezet onderwijs aan de slag gaan.
 De vervanging van meneer Theo de groot in groep 4 en juf Marieke Salvetti als
onderwijs assistent zit er weer op.
Natuurlijk danken we iedereen voor zijn/haar bijdrage aan ons onderwijs dit schooljaar en
wensen we hen heel veel succes na de zomervakantie.
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Wij verwelkomen Juf Daisy Brugmans en Juf Inge de Nijs als onze nieuwe leerkrachten
komend schooljaar! In groep 1-2/3 il start Juf Kitty Zebrechts als onderwijs assistent op
donderdag en vrijdag.
Na de zomervakantie nemen we nog afscheid van Meneer Peter Brok, hij gaat met
pensioen. Ook nemen we dan afscheid van juf Els Verhagen. Zij gaat na per 1 september
werken in het regulier basis onderwijs.

Nieuws vanuit het zorgteam
Zorgnieuws vanuit de gedragswetenschappers,
Rots en water
Op Sg de Keyzer zal na de zomervakantie in 1 groep gestart gaan worden met het Rots en
water programma. De ouders/verzorgers van de betrokken klas worden hiervan op de
hoogte gebracht na de zomervakantie. Doelstelling van het rots en water programma is het
welbevinden van leerlingen te vergroten en sociale problemen te verminderen. Hierdoor
ontstaat een plezierig leer- en leefklimaat waar iedereen zich veilig voelt en tot ontwikkeling
kan komen. Het is een preventief programma dat bijdraagt aan een positief en veilig
schoolklimaat.
De bouwstenen van het Rots en Water programma zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en
zelfvertrouwen. De thema’s die daarbij aan bod komen zijn veiligheid, assertiviteit,
communicatie en verbinding.
De lessen zullen klassikaal aangeboden worden door 2 gecertificeerde trainers (Meneer
Mathijs en Juf Angela) . In een ruimte waarbij alle leerlingen zich optimaal kunnen bewegen,
het speellokaal. De eigen leerkracht en eventueel de klassenassistent, zullen altijd als
vertrouwde persoon bij de lessen aanwezig zijn. Hierdoor kan ook de transfer naar de klas
op een goede manier gemaakt worden. Ons rots en water programma bestaat uit 10 lessen
van 45 minuten. Ouders/verzorgers worden gedurende het lesprogramma steeds
geïnformeerd.

Ondertekenen OPP's (Ontwikkel Perspectief Plan)
Afgelopen week hebben de rapportgesprekken plaatsgevonden waarbij ook het OPP
besproken is. Intussen hebben we al vele ondertekende OPP's terug mogen ontvangen.
Wanneer u dit nog niet gedaan heeft, wilt u er dan aan denken het OPP ondertekend bij de
leerkracht of administratie in te leveren. Dit is van belang voor de start in de nieuwe groep
na de zomervakantie.
Met vriendelijke groet, de gedragswetenschappers.
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Zorgnieuws vanuit Interne Begeleiding,
Overdracht
Het schooljaar zit er weer op!
De leerkrachten plannen nog de overdracht met de nieuwe leerkracht van uw kind.
Ook de overdracht naar het VSO heeft plaatsgevonden. Binnen het zorgteam kan het zijn
dat er volgend schooljaar een andere intern begeleider of gedragswetenschapper betrokken
is bij uw kind. Ook tussen deze lijnen vindt een overdracht plaats.
In het nieuwe jaar worden er weer groepsplannen gemaakt voor de leervakken, leren-leren
en sociaal gedrag. De leerlingen vallen daarmee in de pedagogische en didactische
basisaanpak.
Individueel handelingsplan
Daarnaast kan het zijn dat er een individueel handelingsplan wordt opgesteld. Hier wordt u
altijd van op de hoogte gebracht.
Het kan ook zijn dat u er vooraf al in heeft meegedacht.
Indien u vragen heeft of graag een gesprek wil over uw kind kunt u altijd met de leerkracht
en/of met ons contact opnemen.
Met vriendelijke groet, de Intern Begeleiders.

Werkgroep ouderbetrokkenheid
De eerste schooldag
Na 6 weken zomervakantie starten we weer op maandag 19 augustus. Veel kinderen gaan
naar een nieuwe leerkracht en/of komen met nieuwe kinderen in de klas. Dat is altijd weer
spannend en even wennen. U bent daarom als ouders/verzorgers die dag van 8.45 uur tot
9.05 uur van harte welkom om uw kind zelf naar de klas te brengen.
U heeft dan ook de gelegenheid om kennis te maken met de leerkracht, de andere kinderen
en de andere ouders/verzorgers. 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 het nieuwe schooljaar 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 beneden en bij te kletsen.
Verschillende ouders van de werkgroep en Monique van den Hurk (school maatschappelijk
werkende) zullen hierbij aanwezig zijn.
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Startgesprek
In de tweede week na de zomervakantie gaat de leerkracht van uw kind met u en uw kind in
gesprek. Doel van dit gesprek is om een vertrouwensrelatie op te bouwen of uit te breiden.
Tijdens dit informele gesprek worden ervaringen thuis en op school met elkaar uitgewisseld
om een goed beeld van uw kind te krijgen. De gesprekken vinden voornamelijk plaats op
woensdagmiddag 28 augustus en op donderdagmiddag en -avond 29 augustus. Wanneer
een leerkracht niet op woensdag of donderdag werkt kan het zijn dat het gesprek in overleg
met u, op een andere dag plaats vindt.
De uitnodiging hiervoor ontvangt u op donderdag 4 juli van uw kind.
Klassenboek
Sinds enkele jaren werken wij op school met een klassenboek. Dit is een soort
vriendenboekje wat in elke klas gemaakt wordt en wat op toerbeurt met de kinderen mee
naar huis gaat. Zo krijgt u als ouder een beeld welke kinderen er bij uw kind in de klas zitten.
Het ‘invulvel’ hiervoor wordt door de leerkracht tijdens het startgesprek aan u gegeven,
zodat uw kind dit thuis kan invullen.
Wij wensen u alvast een hele fijne zomervakantie
Werkgroep ouderbetrokkenheid

Nieuws vanuit het PBS team
PBS (Positive Behavior Support) nieuwsbrief 3, buiten voor lestijd.
Veel leerlingen komen na een vaak lange taxi rit op het plein aan. Sommige leerlingen
hebben dan rust nodig, anderen willen juist spelen / bewegen. Voor allebei de behoeften
vonden we dat er te weinig gelegenheid was.
Het plein voor lestijd is namelijk heel anders georganiseerd dan tijdens de pauzes. Tijdens
de pauzes komen we beter tegemoet aan de behoeften van de leerlingen.
Na Pinksteren zijn we daarom gestart met de derde gedragsles rondom het buitenspelen
voor schooltijd.
Hiervoor waren allereerst wat organisatorische maatregelen nodig voordat we met deze
gedragsles konden starten. We hebben een groene zone gecreëerd. Dit is de rustige zone
waarin niet wordt gerend of gespeeld.
Daarnaast is er voor de onderbouw nu meer spelmateriaal beschikbaar om mee te spelen
en wordt er in de bovenbouw o.a. de gelegenheid geboden te voetballen onder leiding van
een surveillant.
Per woensdag 12 juni zijn de nieuwe afspraken ingegaan en worden de leerlingen weer
beloond met de Keyzer muntjes.

Algemeen
Ouderbijdrage
Na de zomervakantie zult u een brief ontvangen waarin u gevraagd wordt voor een
vrijwillige ouderbijdrage.
Met deze bijdrage verzorgt de ouderraad extra activiteiten op school.
Vriendelijk verzoek om hier gehoor aan te geven.
Fijne vakantie en tot volgend schooljaar!
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