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HOERA!

Open week
Keijzersrondje
Opschoonuurtje
Groepsmail
Alle leerlingen 12u uit
Afscheid Anneli in
groep 5/6
Keijzerwijzer
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Thomas (3)
Kai
Jurre
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Welkom!
28 maart wordt Lucas 4 jaar. Wij
wensen hem een fijne tijd op de
Keijzerschool.

Wist je dat…

 … Jet (OV lid) zorgt dat we mooie bloemen in de
school hebben?
 … dat wij daar heel vrolijk van worden!
 … de schoolfotograaf een groot succes was!
 … Wendy (nieuwe directie) alvast een aantal
maandagen sfeer komt proeven op school?
 … er binnenkort bestickering op de ramen komt?
 … en dat de OV hiervoor zorgt!
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Aanwezigheid directie
Arie Jan is afwezig op:
Donderdag 21 maart
Maandag 25 maart
15 maart
We blijven ons grote zorgen maken over de toekomst van het onderwijs, daarin
staan we niet alleen. Ook in alle andere vormen van onderwijs bestaat die zorg.
Daarom is er op 15 maart tot een landelijke staking opgeroepen voor alle vormen
van onderwijs. De leerkrachten van de Keijzerschool hebben besloten om op 15
maart te staken. Dat betekent dus dat die dag de school gesloten is. De
kinderopvang is bereid om kinderen op te vangen.
Open week
In de week van 18 t/m 22 maart a.s. is er de week van het openbaar onderwijs.
Daarom is er op de Keijzerschool dan een open week!
Vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden zijn die week van
harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze school. Heeft u altijd al
eens willen weten hoe een rekenles wordt gegeven of wilt u komen kijken bij het
Keijzersrondje? Dat kan nu!
U bent van harte welkom bij deze activiteiten:
Maandag 18 maart 8.30-8.45 uur
Lees met uw kind!
Dinsdag 19 maart 14.00 – 15.00 uur
Kom kijken bij het Keijzersrondje!
Woensdag 20 maart
Speel mee met de klas tijdens de pauze!
Groep 1/2 a: 11.00-11.45 uur
Groep 1/2 b: 9.30-10.15 uur
Groep 3 t/m 6: 10.15-10.45 uur
Groep 7/8: 9.00-12.00 uur (aanmoedigen in Swanla tijdens volleybaltoernooi)
Donderdag 21 maart 9.30 – 10.15 uur
Reken mee in de groepen!
Vrijdag 23 maart 11.00 – 12.00 uur
Poets mee tijdens het Opschoonuurtje!
Wanneer komt u een kijkje nemen???

Let op!
Woensdag 20 maart vervallen de gymlessen voor
groep 3 t/m 6.
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Oproep!
Wie wil deze nostalgische gymbanken
(7stuks) een tweede thuis geven? Ze mogen
kosteloos worden opgehaald. Bedankt
namens het team!
Groep 5-6
Inmiddels is het u wellicht wel bekend dat
Juf Anneli met ingang van 1 april een baan
heeft op een school in Gouda. Dat is voor
haar natuurlijk heel fijn, wij hadden echter
de uitdaging om een vervanger voor haar te
vinden. Gelukkig hebben we die gevonden. Na de meivakantie zal Ruud
Vrijenhoek groep 5-6 fulltime gaan begeleiden. Tot de meivakantie wordt de
begeleiding van de groep intern opgelost.
Groep 1-2b
Gelukkig zijn we er in geslaagd om de begeleiding van groep 1-2b ook weer een
vaste vorm te geven. We waren natuurlijk heel blij dat juf Melanique de groep
heeft begeleid, maar haar andere werkzaamheden (het begeleiden van individuele
of kleine groepen kinderen) hebben nu geen doorgang kunnen vinden. Dat is
zeker niet wenselijk.
Vrijdag 8 maart hebben we een juf gevonden die de komende periode op
donderdag en vrijdag naar de Keijzerschool komt. Wij verwelkomen juf Salina
vanaf 21 maart in groep 1-2b. Bijna alle woensdagen kan juf Karen komen
werken. Voor de dinsdagen zijn wij nog druk op zoek. Mocht er nieuws zijn, dan
hoort u dit uiteraard weer.
Schoolbel
Eindelijk doet de schoolbel het. Er gaan in de ochtend twee bellen; bij de eerste
bel zijn alle leerlingen welkom om naar binnen te komen en bij de tweede bel
moeten alle leerlingen binnen in de klas zijn. Bij de tweede bel verzoeken wij
vriendelijk alle ouders de school te verlaten.
Dan kunnen alle lessen echt om 8.30 uur beginnen.
Koningsspelen
Aan het begin van het jaar heeft u zich kunnen opgeven voor verschillende
activiteiten. Een aantal van u heeft zich opgegeven voor de Koningsspelen. Dat is
fijn, want we hebben veel hulp nodig! De koningsspelen zijn op vrijdag 12 april
van 8.30-12.00 uur. Als u zich heeft opgegeven, wordt u nog benaderd en als u
toch kunt helpen mail dan naar samantha@keijzerschool.nl.
Potloden
In groep 3/4 hebben de leerlingen vandaag een stabilo potlood gekregen voorzien
van naam. Vanaf deze groep wordt hiermee geschreven. De leerlingen krijgen
eenmalig van school dit potlood. We gaan er vanuit dat ze er zuinig op zijn!
Alle leerlingen van groep 3 t/m groep 8 krijgen een kleurdoos. Deze gaat de hele
schoolcarrière mee. We verwachten dat de leerlingen zuinig met het nieuwe
materiaal omgaan.
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Oproep hulpouders
Wij zoeken ouders of opa’s/oma’s die ons willen helpen tijdens de bieb voor het
in- en uitleveren van boeken en de overblijf op maandag, dinsdag en/of
donderdag van 12.00-13.15 uur. U kunt zich opgegeven door de mailen naar
directie@keijzerschool.nl.
Kluisjes
Lang gewacht, nu echt geleverd.
Wij hebben sinds vandaag de kluisjes voor alle leerlingen!
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Afspraken scholen en Voetbalvereniging
Tussen de scholen en de voetbalvereniging zijn er een aantal afspraken gemaakt
over het spelen tijdens de pauzes. De voetbalvereniging heeft die afspraken op
haar website staan. Wij willen die informatie hier met u delen:
Graag informeert uw bestuur de leden en belangstellenden over bovenstaand
onderwerp.
Het is een aantal mensen reeds opgevallen dat er nu ook overdag regelmatig
kinderen op de voetbalvelden, met name op het tweede veld, te zien zijn. Dat dit
na schooltijd soms gebeurt was niet altijd de bedoeling, maar dat dit nu ook
tijdens schooluren gebeurt valt op.
Eind vorig jaar heeft het bestuur van v.v. Moerkapelle in goed overleg met de
gemeente en de directies van de Rehoboth- en de Keijzerschool overleg gevoerd
over de inrichting en gezamenlijk gebruik van het voorplein, het gebied tussen de
scholen en onze accommodatie.
Over dit gebied is onder meer afgesproken dat dit semi openbare gebied wordt
en alleen toegankelijk is tijdens schooluren en wanneer de voetbalkantine “open”
is. Er komen aan beide zijden open te stellen loophekjes. Het fysiek openstellen
van het gebied is aan beide scholen en v.v. Moerkapelle. Alle drie zijn
sleutelbeheerder. Dit terrein wordt daarmee inzetbaar als speelplein voor v.v.
Moerkapelle en voor de beide scholen. Dit betekent tevens dat het tijdens
openstelling van het plein niet is toegestaan dat op dit plein of tegen de muren
van onze gebouwen aan fietsen worden geplaats. Er is inmiddels ruim voldoende
ruimte voor het stallen van fietsen vlak buiten dit plein aan de voorzijde in de
nabijheid van de scholen. Wij vertrouwen echt op een ieders medewerking in
deze.
Tijdens de gesprekken over het voorplein heeft de gemeente Zuidplas ons, als
huurder van de sportvelden, mede namens de beide schoolbesturen gevraagd om
medewerking te verlenen aan het mede gebruik van één van de kunstgrasvelden
en het natuurgrasveld voor beide scholen. Dit vanwege het feit de schoolpleinen
voor de kinderen van (erg) beperkte omvang zijn.
Onze vereniging onderkent het belang voor de schoolkinderen om op
verantwoorde wijze te kunnen spelen tijdens de schoolpauzes en voor het geven
van gymles tijdens schooluren. Om die reden heeft uw bestuur op verzoek van de
gemeente ingestemd met het mede gebruik van de sportvelden tijdens de
schooluren, zodat kinderen van de beide scholen hier gebruik van kunnen maken.
Uiteraard vindt dit plaats in nauw en goed overleg met gemeente en
schooldirecties. Mede gebruik vindt immer plaats onder toezicht van docenten.
Evaluatie van het gebruik vindt in de tweede helft van 2019 plaats.
Tevens heeft u kunnen zien dat rondom onze accommodatie en het terrein dat wij
huren hekwerken zijn geplaats, zodat het terrein van v.v. Moerkapelle verder kan
worden afgesloten. Het is de bedoeling dat, wanneer er niemand namens de
vereniging aanwezig is, afsluiting van ons terrein binnenkort ook daadwerkelijk zal
gaan geschieden.
Als bestuur van uw vereniging vertrouwen wij er op u over het bovenstaande zo
goed mogelijk te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn richt u zich dan
s.v.p. tot het dagelijks bestuur van uw vereniging.
Tot slot vertrouwen wij erop dat een ieder de (spel)regels voor het gebruik tot zich
neemt, op toe ziet en de juiste invulling hieraan geeft.
Met vriendelijke en sportieve groet, Voorzitter, Martien Zijderhand
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