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HOERA!

Keijzersrondje
Opening nieuw gebouw
Groepsmail
Keijzersrondje
MR
Start Voorleesdagen
Keijzerwijzer

18 jan
25 jan

Xander
Szymon

7 jaar
10 jaar

Wist je dat…
•
•
•

Er fietslampen blijven branden…Let erop dat ze uitgezet worden.
Er leerlingen wel langer willen blijven op school, omdat het zo fijn is in het nieuwe
gebouw.
De eerste nieuwe regels en afspraken al zijn gemaakt. Dit heeft u al in de eerdere
mail gehoord. Fijn dat het zo goed loopt!
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Aanwezigheid directie
De komende twee weken is Arie Jan op vrijdag niet aanwezig.
Eerste week in het nieuwe gebouw
Maandag is er nog hard gewerkt om alle dozen uit te pakken door de leerkrachten
en hulpouders. Wij bedanken de ouders hiervoor!
Dinsdagochtend was het dan zover, de kinderen en ouders mochten naar binnen.
We hebben veel positieve reacties ontvangen.
In de klassen is er aandacht geweest voor de vakantieverhalen, het nieuwe
gebouw, nieuwe en oude regels en afspraken. Daarna zijn we allemaal aan het
werk gegaan.
Officiële opening nieuwe school
Op woensdag 16 januari a.s. wordt onze school officieel geopend.
Als het goed is heeft u daarvoor een uitnodiging ontvangen via de mail.
U bent dus van harte welkom om van 8.30 uur tot 9.00 uur bij de start van de
ochtend te zijn en een toast uit te brengen op onze nieuwe Keijzerschool!
Daarnaast zijn vertegenwoordigers van de gemeente Zuidplas uitgenodigd en 3
wethouders hebben toegezegd naar onze school te komen, waaronder de
locoburgemeester.
De ochtend wordt opgeluisterd door
Jovel Entertainment, die het officiële
gedeelte zal begeleiden en daarna een
spetterende voorstelling zal geven voor al
onze kinderen van groep 1 t/m 8.
De show is alleen bedoeld voor de kinderen,
dus om 9.00 uur is het echt de bedoeling,
dat u als genodigde de school verlaat, zodat
de voorstelling op tijd kan beginnen.
Na afloop staat er ook wat lekkers klaar
voor de kinderen, zodat ook zij
kunnen proosten op de nieuwe school!
Er hoeft die ochtend dus geen pauze
hap/drank meegenomen te worden.
Voor de groepen 1 t/m 4 is er deze ochtend uiteraard geen gym!
We hopen, dat veel ouders in de gelegenheid zijn dit feestelijke moment mee te
vieren.
Wegbrengen kinderen
In het nieuwe gebouw gaat het wegbrengen van uw kind er anders uitzien. De
ouders van groep 1/2 mogen met de kinderen naar binnen lopen om hun kind in
de klas te brengen. De kinderen van groep 3 tot en met 8 nemen afscheid van
hun ouder(s) op het schoolplein, zodat zij zelfstandig naar binnen kunnen lopen.
Mochten er belangrijke dingen zijn om door te geven over uw kind, dan kan dat
voor 8.20 uur doorgebeld worden of op de mail gezet worden.
Lestijdensignalering
In een eerdere mail is gesproken over de lestijdensignalering. Deze werkt nog
niet, omdat de glasvezelkabel afgelopen week is gelegd. Zodra de
internetverbinding goed werkzaam is, kan de lestijdensignalering ook aan. We
houden u op de hoogte van de vorderingen.
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Heb je een broer(tje)/zus(je) met een beperking? Vraag
je je weleens af waarom hij/zij anders doet? Of vind je
het moeilijk om er over te praten? Je bent niet de enige!
naar
cursus ‘Speciaal Voor Mij’!
Wat leer jeKom
tijdens
de de
cursus?
•
•
•
•
•

Je merkt dat je niet de enige bent.
Je kunt jouw verhaal kwijt.
Je leert van en met elkaar.
Je krijgt informatie over de beperking(en) van je broer of
zus.
Je leert dat sommige gevoelens normaal zijn en mogen.

Wat is de inhoud van de cursus?
Misschien vind je het moeilijk om over je broer of zus te praten
met je vrienden, vriendinnen of anderen. Misschien vraag je je
wel eens af waarom je broer of zus zo doet. Of je vraagt je
weleens af of het normaal is dat je het soms moeilijk vindt. Dit
bespreken we allemaal in de cursus.
Je ontmoet leeftijdsgenoten die ook in een gezin opgroeien met
een broer of zus die anders is. We gaan kennismaken, praten over
onze broers/zussen en leuke activiteiten doen met elkaar!

Dus kom en doe mee!
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Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus is bedoeld voor kinderen in de groepen 6 t/m 8 van de basisschool die een broer(tje) of
zus(je) hebben met een beperking.

Aantal bijenkomsten en deelnemers
De cursus bestaat uit een informatieavond voor je ouders en zes bijeenkomsten voor
kinderen.
Er kunnen minimaal zes en maximaal acht kinderen deelnemen.
Wanneer en waar?
Op zes woensdagmiddagen: 6, 13, 20 en 27 maart, 3 en 10 april 2019
Tijd: van 15.30 tot 17.00 uur
Waar: Centrum voor Jeugd en Gezin Zuidplas, Raadhuisplein 35, Nieuwerkerk aan den IJssel.
Ouderavond op maandag 4 maart 2019 van 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) tot 21.00 uur,
Centrum voor Jeugd en Gezin, Raadhuisplein 35, Nieuwerkerk aan den IJssel.
Kosten
Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.
Informatie
Sharon van der Heijden, MEE
sharon.vanderheijden@meeplus.nl, 0182 520333
Aanmelden vóór 27 februari
Annelies Simons, Welzijn Zuidplas
annelies@welzijnzuidplas.nl, 06 4303 0437
www.welzijnzuidplas.nl
Ingrid Craenen, Centrum voor Jeugd en Gezin
icraenen@ggdhm.nl, 06 2246 9036
www.cjgzuidplas.nl
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