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AGENDA

Hoera!
28 mrt

Lucas 5 jaar

28 mrt

Adam 10 jaar

29 mrt

Jurre 10 jaar

1 apr

Filip 11 jaar

3 apr

Ishana 5 jaar

4 apr

Teun 6 jaar

17 apr

Ralph 5 jaar

18 apr

Mano 9 jaar

21 apr

Rinze 7 jaar

24 apr

Lotte 6 jaar

25 apr

Sam 7 jaar
Carice 5 jaar

Welkom!
De komende periode verwelkomen wij Yasser en Patrick op de Keijzerschool.
Wij wensen jullie een fijne schooltijd!
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Vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,

Het zijn bijzondere tijden die we nu meemaken. Veel dingen die we als vanzelfsprekend ervaren,
worden nu gemist. Zo ook het naar school gaan en het contact met jullie en jullie kinderen. Ik hoop dat
iedereen nog gezond is en dat vooral ook blijft. Alle geschilderde en geknutselde harten op de ramen
waren in ieder geval HARTverwarmend!
Het team van de Keijzerschool werkt hard om onderwijs op afstand te verzorgen en om het contact
met onze leerlingen te blijven behouden. Ik ben ontzettend trots op het team hoe zij dit in een korte
tijd hebben opgezet en de inzet die zij daarin tonen. Wij vragen ook veel van u op dit moment. Ik weet
uit eigen ervaring dat het best een klus is om thuiswerken te combineren met de zorg voor kinderen
thuis. Weet dat wij er voor jullie en jullie kinderen zijn. Mocht u vragen hebben of hulp /
ondersteuning nodig hebben dan kunt u dat aan mij of de leerkracht laten weten, zodat we samen op
zoek kunnen gaan naar een oplossing.
Aanstaande dinsdag hopen wij meer informatie te krijgen over de sluiting van de scholen. Zodra daar
meer over bekend is zal ik u daarover informeren.
Namens het hele team wens ik iedereen veel gezondheid toe en hopelijk tot snel!

Facebook
Wist u dat op onze Facebook pagina veel tips, filmpjes en foto’s worden gedeeld. Mocht u er nog geen
kijkje hebben genomen, dan is dit een aanrader!
Handige links
Uitleg Microsoft teams
Boekje Nijn en het coronavirus
Ouderbrief Corona
Tip Top Covid19
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Folders
Help ik ontplof?
Op donderdag 2 april vindt het webinar plaats, met de titel ‘Help, ik ontplof?’
Voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0-12. Over het onder controle houden van je eigen
emoties.
Praktische tips die meteen toepasbaar zijn!
Meer informatie is te vinden op https://www.cjgzuidplas.nl/showcourses.asp?cur_id=3387
Komt 26 maar niet uit? Ook dan is aanmelden mogelijk! Het webinar is dan nog een maand
terug te kijken.

Opvoeden tijdens de Coronacrisis kan een uitdaging zijn!
Hoe leg je uit wat het Coronavirus is en doet? Vraag je je af of je de opvoeding moet aanpassen in deze
periode? Is het erg als je kind opeens meer schermtijd heeft? Hoe kun je goed de rol van ouder en
huiswerkbegeleider scheiden? Wat doe ik als mijn puber toch wil afspreken met vrienden? Hoe hou je
het fijn met elkaar? Allemaal vragen die in deze periode op jou als ouder op je afkomen.
Neem voor advies eens contact op een pedagoog via het (gratis) spreekuur Opvoeden in MiddenHolland en Woerden. We denken graag met je mee.
Iedere werkdag 09.00-12.00 uur 13.00-16.00 uur
Voor inwoners uit Woerden, Gouda, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en
Krimpenerwaard Bel T 088 900 4000 en vraag naar de pedagoog Midden-Holland en Woerden.
Hartelijke groet,
Liesbeth Kraaijveld
Pedagoog

De bibliotheek heeft een speciale pagina voor de jeugd:
www.bibliotheekdegroenevenen.nl/voorthuiskids
Op deze pagina hebben ze een overzicht gemaakt van dingen die kinderen thuis kunnen
doen. Zo vind je er het verhaal van Nijn en het corona virus, knutselideeën bij de afgelopen
Voorleesdagen en Kinderboekenweek, een biebchallenge van de Biebboys voor kinderen van
groep 6 t/m 8, leest Jacques Vriens voor, geeft de Schoolschrijver lees- en schrijfopdrachten,
kun je voorleesfilmpjes bekijken en hebben we ook gedacht aan digitale geletterdheid. En
natuurlijk nog veel meer. Neem eens een kijkje
op www.bibliotheekdegroenevenen.nl/voorthuiskids en deel vooral.
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