Schoolnieuwsbrief
Vanuit de directie
Datum:16 oktober 2020

Lopende zaken
Algemeen
Na een mooie en ook bijzondere zomer voelen we inmiddels aan de temperatuur dat de
herfst er weer aan komt.
Fijn om te kunnen delen is het feit dat we dit schooljaar zijn gestart zonder grote personele
problemen. Alle klassen zijn bezet en we hebben een aantal fijne nieuwe collega’s mogen
verwelkomen.
Zie ook verderop in deze uitgebreide nieuwsbrief aan het begin van dit schooljaar.
Maatregelen rondom Corona
Vandaag is er een brief verzonden per mail met informatie hoe we ons met uw hulp kunnen
voorbereiden op de komende maanden. We hebben een tweetal vragen gesteld en al laten
weten op waarover en hoe we jullie steeds op de hoogte houden in over de verschillende
maatregelen die we gaan nemen als leerkrachten uitvallen.
Graag goed lezen!
Ouders in en om de school
In de ochtend bij het afzetten van uw kind, graag de landelijke richtlijnen van 1,5 meter tot
elkaar in acht nemen.
Vandaar ons verzoek om zo veel mogelijk aan de rand van de speelpleinen uw kind af te
zetten. Graag het middenpad vrijhouden voor de leerlingen die naar de taxi lopen en of onze
collega’s die hierbij ondersteunen.
Afspraken zullen steeds meer via Teams gehouden worden.
Sportdag
Gelukkig kon de sportdag dit jaar op 15 september gewoon door gaan! Veel leerlingen
hadden het naar hun zin en deden heel goed mee!
Voorafgaand van deze sportieve dag was er nog de nodige spanning te voelen bij de
leerlingen, maar op de dag zelf overheerste voornamelijk het plezier en enthousiasme
waarmee er werd deelgenomen aan de uitdagende activiteiten.
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Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is onlangs afgesloten. Het thema van de Kinderboekenweek was dit
jaar ‘en toen?’ en stond in het telen van de geschiedenis. Groep 8 heeft een tentoonstelling
ingericht in de hal en de andere groepen hebben collages gemaakt die we de hele week
lieten zien via het grote tv-scherm. In en om de klas is er tijdens verschillende lessen aan
dit thema aandacht besteed.

Week tegen pesten
Het begin van het schooljaar is natuurlijk het beste moment om te werken aan een gezellige
en veilige klas. Daarom wordt de Week Tegen Pesten ieder jaar in september
georganiseerd op initiatief van Stichting School en Veiligheid. Duizenden scholen doen ieder
jaar mee en maken daarmee een goede start voor een fijne en veilige school.
Ook op SG De Keyzer besteden we aandacht aan de Week Tegen Pesten.
Het protocol om pesten tegen te gaan vindt u terug op onze website onder het kopje:
onze school > protocollen > pestprotocol SG De Keyzer.
Hoofdluis
Indien u bij uw zoon/dochter hoofdluis constateert gelieve dit direct te melden bij de
leerkracht. Indien wij bij een leerling hoofdluis constateren, brengen we direct de betrokken
ouders/verzorgers op de hoogte. Ook de overige ouders/verzorgers worden via een mail
geïnformeerd, zodat iedere ouder/verzorger de eigen kinderen kan controleren. Hierbij
verwijzen wij dan naar de GGD website:
https://www.ggdhvb.nl/professionals/kinderziekten-op-school-of-opvang/hoofdluis
Startgesprekken
In de tweede schoolweek hebben de startgesprekken plaatsgevonden. Fijn dat wij hierbij op
u hebben kunnen rekenen. Wij hebben de gesprekken als zeer zinvol ervaren. De opkomst
was enorm en ook hebben we vanuit diverse hoeken van de ouders gehoord dat zij de
gesprekken als heel prettig, ontspannen en zinvol hebben ervaren.
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Klasseninformatieboekje
Om u zo goed mogelijk van informatie te voorzien is er een uitgebreid informatieboekje
samengesteld met hierin algemene schoolzaken en specifieke klasseninformatie. Mochten
er vragen/ opmerkingen zijn, bel of mail de leerkracht even.
Leerlingenvervoer
Voor de ouders/verzorgers van leerlingen uit het SO is Rob van der Meijden aanspreekpunt
aangaande het leerling vervoer voor ouders/verzorgers. Belangrijk hierbij te vermelden is
dat wij als school geen invloed hebben op de keuzes die rondom het leerlingen vervoer
gemaakt worden. Het is de gemeente die hiervoor verantwoordelijk is. Wel is het zo dat
school in sommige gevallen een bemiddelende rol kan spelen daar wij zowel met de
leerlingen als met de ouders/verzorgers van onze leerlingen intensief contact onderhouden.
Dit betekent het volgende:
Bij problemen in het leerlingen vervoer altijd contact opnemen met de centrale (voor de
gemeente Tilburg 0900-7755862 Regio Vervoer Midden Brabant).
Indien u voorziet dat deze problemen mogelijk consequenties hebben voor het functioneren
van uw zoon/dochter op school dan graag contact opnemen met Rob van der Meijden. In
overleg bepalen we dan wat eventuele vervolgstappen zijn.

Klankbordgroep
De klankbordgroep bestaat uit ouders die door de directie gevraagd worden feedback te
geven op onderwerpen die wij hen voorleggen en/of ongevraagd advies geven op
onderwerpen die zij zelf aandragen.
De laatste bijeenkomst van 8 oktober j.l. was wederom een zinvolle, dit keer online,
bijeenkomst waar feedback. In deze bijeenkomst hebben ouders feedback gegeven op de
Corona periode eind vorig schooljaar, start schooljaar en de jaarplanning..
De feedback van ouders wordt altijd zeer serieus genomen ter verbetering van ons
handelen en de werkwijze binnen de SO afdeling. De notulen komen op de website.
De klankbordgroep komt op donderdag 28 december weer bij elkaar van 19.30 uur tot 21.00
uur.
Indien u interesse heeft kunt u dit per mail kenbaar maken bij Rob of Vanessa
rvdmeijden@sgdekeyzer.nl
vhermans@sgdekeyzer.nl
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Belangrijke data
Herfstvakantie
Studiedag 2
Kerstvakantie

: maandag 19 oktober t/m vrijdag 23oktober
: woensdag 28 oktober
: maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari

Personele zaken

Vanaf het begin van het schooljaar hebben we er weer een aantal enthousiaste nieuwe
collega’s:
Sanne Beerens: onderwijsassistent
Eveline van Rooij: leerkracht
Josine Tijssen: leerkracht
Lisa Mutsaers: leerkracht
Mirjam Smouter: leerkracht
Sanne Smetsers: leerkracht (was vorig jaar klassenassistent)
Per 1 november a.s. zal juf Ilse weer terugkeren na haar zwangerschapsverlof
Per 1 november a.s. zal onze gedragswetenschapper Amy Meesters met
zwangerschapsverlof gaan. We zullen haar vervanger zo snel mogelijk voorstellen.
Bij deze stel ik mezelf ook mezelf even voor:
Mijn naam is Vanessa Hermans en aan het begin van dit schooljaar ben ik gestart als
adjunct-directeur in opvolging van Erica Provoost. De meeste leerlingen hebben al kennis
met mij gemaakt tijdens de pauze surveillance buiten en/of tijdens het komen kijken in de
klas bij groep 1 t/m 5. Na de vakantie ga ik een kijkje nemen in de groepen 6 t/m 8. Het
bevalt me hier prima met alle leuke leerlingen en fijne collega’s!
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Nieuws vanuit het zorgteam
Verlengingen van toelaatbaarheidsverklaringen
Bij de start van uw kind op de Keyzer is er door het samenwerkingsverband een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven. Deze verklaring wordt afgegeven voor een
aantal jaar. Op het moment dat de toelaatbaarheidsverklaring afloopt wordt er door de intern
begeleiders een verlenging van de TLV aangevraagd. Wij zijn samen met u dan van mening
dat uw kind nog steeds op de goede plek zit binnen het SO onderwijs. Mocht uw kind een
overstap kunnen maken naar een ander soort onderwijs, bijvoorbeeld SBO (speciaal
basisonderwijs), dan wordt er uiteraard al eerder gekeken naar een overstap. De TLV hoeft
niet voor de gehele geldigheidsduur vol gemaakt te worden.
Bij deze aanvraag zit het door u getekende laatste OPP, eventueel psychologisch
onderzoek en hulpverleningsplannen. Alle informatie wordt door school verstrekt aan het
samenwerkingsverband.
Mocht uw kind voor de Keyzer op een andere school hebben gezeten dan wordt de school
van herkomst erbij betrokken. Zij moeten een akkoord geven voor de verlenging van de
toelaatbaarheidsverklaring.

Wanneer de toelaatbaarheidsverklaring van uw kind verloopt op 31-7-2021 vragen wij dit
schooljaar een verlenging aan. De ingangsdatum van deze toelaatbaarheidsverklaring is
altijd 1 augustus 2021. Het maakt dus niet uit of deze verklaring in september 2020 of in
maart 2021 wordt afgegeven.
Mocht u vragen hebben over de toelaatbaarheidsverklaring dan kunt u contact opnemen
met de intern begeleider.
Ineke van Onzenoort (intern begeleider bovenbouw)
Lieke Broeders (intern begeleider onderbouw)

Studiedag
De eerste studiedag dit schooljaar, op 29 september, hebben we geïnventariseerd welke
moeilijke onderwijssituaties vaak voorkomen om daaruit een keuze te maken voor nieuwe
gedragslessen gekoppeld aan PBS. We hebben onderzocht hoe we samen gegevens
kunnen verzamelen op een efficiënte manier uit de klas die we als data kunnen gebruiken.
Op basis hiervan kiezen we welke gedragsregels we vorm gaan geven in de komende
periode.

Vertrouwenspersonen
Kennismaking met de leerlingen
Meestal als een kind een probleem heeft, kunnen ze dit met de eigen leerkracht bespreken.
Soms komt het weleens voor 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
deze niet zonder medeweten van het kind dingen doorvertellen.
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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 Sg 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 op nemen.
Monique van de Hurk, Mieke Desmares

Buiten spelen
Elke groep heeft samen met de leerkracht nieuw speelgoed kunnen uitkiezen via de
website. De groep zorgt er zelf samen voor dat het niet kwijt raakt of kapot gaat en ruimen
het zelf na elke pauze ook op. De speelplaatscommissie heeft de bestelling gedaan en we
hopen dat alles na de herfstvakantie binnen is!

Nieuws vanuit het PBS team
Aan het begin van het schooljaar zijn we gestart met de gedragsles buiten spelen voor
schooltijd. Hierin wordt aandacht gegeven aan de wijze waarop we met elkaar omgaan voor
schooltijd, de manier waarop we dit hebben georganiseerd en de regels en de afspraken
tijdens het buiten spelen.
Leerlingen kunnen een ster verdienen als ze bij aankomst in de ochtend op het schoolplein
gelijk naar de juiste zone lopen. We hebben al veel sterren kunnen uitdelen en zijn trots op
ze! Er is extra spel materiaal buiten, er kan gespeeld worden op het voetbalveld, er is een
rustige zone ingericht en er surveilleren extra collega’s.
Op deze wijze hopen we dat we samen de dag prettig starten.
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Ook dit jaar bouwen we verder aan een prettige schoolomgeving waar de waarden Respect,
Veiligheid en Verantwoordelijkheid centraal staan.
Om deze 3 waarden zichtbaar te maken hebben we een logo ontworpen dat gedrukt is op
canvas en overal in de SO afdeling terug te vinden is. Alle leerlingen kunnen ze al
opnoemen en weten waar ze voor staan!

Nieuws vanuit de ouderraad

Hou jij van meehelpen bij het inschenken van drinken of het uitdelen van iets lekkers tijdens
een kerstactiviteit of musical?!
Vind je het leuk om een keer de boodschappen te doen voor Pasen zodat de kinderen met veel plezier
paaseieren kunnen zoeken?!
Ben jij er klaar voor om de kinderen aan te moedigen tijdens de Sportdag of in alle gezelligheid een uurtje te
hossen door de gangen tijdens de Carnaval?!
En wil je 5 á 6 x per jaar met ons meedenken tijdens de ouderraad vergadering onder het genot van een bakje
koffie of thee met iets lekkers?!
Dan ben jij diegene waarnaar wij op zoek zijn voor versterking van onze ouderraad!!
Als je nou denkt, misschien is dit wel iets voor mij maar ik heb nog wat vragen, dan kun je een mailtje sturen
naar Lonneke de Klerk of Femke Paridaans: ldeklerk@sgdekeyzer.nl fparidaans@sgdekeyzer.nl

Deze flyer is ook uitgedeeld aan de kinderen in de klas.

Leerlingenraad

Afgelopen maandag 12 oktober is de Kick-off van de leerlingenraad 2020-2021 geweest.
De leerlingenraad bestaat uit 9 nieuwe leden uit de bovenbouw.
Het was weer een inspirerende bijeenkomst met enthousiaste leerlingen.
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Wensen we jullie een hele fijne herfstvakantie en zien we alle leerlingen heel graag weer
gezond terug!
Namens alle collega’s,
Rob van der Meijden, adjunct-directeur SO
Vanessa Hermans, adjunct-directeur SO
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