Nummer 9, 10 april 2020
AGENDA

Hoera!

10 april

Goede vrijdag

12 & 13 april

Pasen

27 april

Start meivakantie

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!

OBS KEIJZERSCHOOL- Windvaan 4- 2751 ES Moerkapelle-tel. 079-5931788 - mail@keijzerschool.nl

Vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
We hebben inmiddels de 4e week van het thuisonderwijs erop zitten. Allereerst hoop ik natuurlijk dat
iedereen nog gezond is en dat het goed met jullie gaat. Ondanks dat het iets gaat wennen vind ik het
nog steeds een onwerkelijke tijd. Er wordt een groot beroep op ons allemaal gedaan. Ik mis vooral de
contacten en de dingen die altijd zo vanzelfsprekend zijn. Ik wil nogmaals mijn dank en waardering
uitspreken aan alle ouders; thuiswerken, kinderen motiveren om thuis aan de slag te gaan en te
begeleiden tijdens het huiswerk is een hele uitdaging! Ik wil nogmaals zeggen dat het een hele
prestatie is en dat het echt niet erg is als iets een keer niet lukt, jullie doen het goed!
Ik wil ook het team even in het zonnetje zetten. Het is niet altijd goed zichtbaar wat er "achter de
schermen" allemaal gebeurt gedurende een week. Er wordt door het team ontzettend hard gewerkt
om het thuisonderwijs vorm te geven, daar komt meer bij kijken dan het op het eerste gezicht lijkt. Wij
hebben als team iedere dag contact en overleg. Het kan daardoor gebeuren dat de leerkracht niet
direct kan antwoorden op uw mail of vraag via de nieuwsfeed. Ik vraag hier uw begrip voor.
Wij maken gebruik van Teams, SharePoint en Padlet. Op de afgeschermde pagina van Padlet worden
er ook foto's gedeeld, wat wij hartstikke leuk vinden in het contact met de kinderen. Ik wil u vragen in
het kader van de privacy de foto's op geen enkele andere manier met derden te delen.
Mocht u ergens tegenaan lopen en / of hulp nodig hebben dan hoor ik dat natuurlijk graag.
Wij missen de kinderen enorm en willen alle kinderen (en vooruit, ook aan jullie ouders 😉) een dikke
knuffel geven!
Groeten en veel gezondheid gewenst mede namens het team,
Wendy Hellemons

Lieve kinderen en
ouders,
We missen jullie. Een
hele dikke knuffel van
ons allemaal! Samen
staan we beresterk!!

OBS KEIJZERSCHOOL- Windvaan 4- 2751 ES Moerkapelle-tel. 079-5931788 - mail@keijzerschool.nl

Fotograaf
De bestelde foto's van de fotograaf zijn inmiddels binnen.
Dinsdagmorgen 14 april zijn juf Jolanda en juf Samantha op school en kunnen de bestelde foto's
worden opgehaald.
9.00-9.20 uur - groep 1-2A
9.20-9.40 uur - groep 1-2 B
9.40 -10.00 uur - groep 3
10.30 -10.50 uur - groep 4
10.50-11.10 uur - groep 5-6
11.10-11.25 uur - groep 7-8
Wij zullen zorgen dat de foto's van kinderen uit 1 gezin bij elkaar liggen en dat de foto's in een keer
kunnen worden meegenomen. Wilt u het aangeven als u ook een sleutelhanger heeft besteld?
Als u de foto's komt halen, wilt u dan 1,5 meter afstand houden van elkaar en niet blijven plakken in de
school. Hartelijk dank.
Bent u niet in de gelegenheid om de foto's zelf te komen halen, dan kunt u misschien vragen of een
andere ouder uit de buurt de foto's wil meenemen. Niet opgehaalde foto's worden uiteraard bewaard.

Pasen
Om de paasdagen nog iets vrolijker te
maken krijgen jullie van Meester Jeroen dit
beweegpaasei. Veel beweegplezier!!

Op de volgende bladzijde staat een mooie
paastekening. Deze is gemaakt door de
dochter van Carla (administratie). Heel veel
tekenplezier!!
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Lieve kinderen uit…
Groep 1/ 2A
Even een berichtje van groep 1/ 2 A ( de Zonnetjes) We zijn nu voor de 4de week allemaal thuis en er is
inmiddels al veel gebeurd.
Vanaf 23 maart hebben de juffen met alle ouders contact gehad over thuisonderwijs en over de
rapporten. In het begin was dit soms best even lastig om elkaar goed te zien of te horen. Maar…….het
is gelukt.
Vanaf 1 april (nee, geen grap!) zijn we begonnen met kind-gesprekken. Voor de eerste sessie hebben
we zelf kinderen aan elkaar gekoppeld. Daarna hebben we soms rekening kunnen houden met wensen
van de kinderen met wie ze graag willen bellen. Hiermee gaan we voorlopig gewoon door.
Elke dag krijgen de kinderen een brief van ons , waarin twee dag-opdrachten staan. Deze worden
uitgelegd of spreken voor zich. Verschillende vakgebieden komen aan bod, zoals, taal, rekenen, grove
en fijne motoriek. We proberen de opdrachten zoveel mogelijk in spelvorm te gieten. Maar we hebben
ook een werkboekje kunnen uitdelen en die was erg in trek. De kinderen vonden het heel erg leuk.
Gelukkig heeft juf Inge al heel snel Padlet kunnen aanmaken, waarop de kinderen hun verhaaltje en
hun foto’s kunnen posten. Zo kunnen de “Zonnetjes” op hun eigen site kijken wat iedereen zoal
gemaakt of gedaan heeft met de opdracht. Erg leuk, zeker ook voor de juffen. We vinden het
fantastisch, dat we zoveel betrokken ouders hebben!
Groep 1-2B
Wat ben ik onwijs trots op jullie allemaal! Wat heb ik knappe vouwwerkjes, knutsels, tekeningen en
andere prachtige kunstwerken voorbij zien komen! Ik ben zo blij dat ik jullie afgelopen week weer
even heb kunnen spreken en kunnen zien. Ook was het leuk om gelijk jullie huis of woonkamer te zien,
ik heb een hele hoop rondleidingen gehad. Ik ben erg blij om te lezen, zien en horen dat jullie samen
met jullie papa’s en mama’s het beste van deze gekke tijd maken. Helaas hebben we wel wat
verjaardagen niet kunnen vieren met elkaar. Zullen we met elkaar afspreken dat als we weer naar
school mogen we extra goed ons best doen met zingen? Zo maken we er gelijk weer een feestje van
als we weer naar school mogen. Want ach wat mis ik jullie gezelligheid, de knuffels en jullie stralende
gezichten. Een hele dikke knuffel (op afstand) van de juf, ik mis jullie. Tot snel! Liefs juf Inge

Groep 3
Vier weken geleden begon het onbekende avontuur. Wat staat ons allemaal te wachten. Het is
allemaal zo onwerkelijk.... De hele situatie waar we met zijn allen in terecht zijn gekomen.
Het thuisonderwijs werd vormgegeven door de juffen. De tweede week hebben we met alle ouders
kunnen videobellen en de opstart uitgelegd en het rapport besproken. De derde week begon het
videobellen met de kinderen. Eerst gericht op het sociale aspect, weer in contact komen met
verschillende klasgenootjes en sinds afgelopen week zijn we begonnen met een gerichte
opdracht zoals het dictee. Wat genieten we ervan om jullie te zien tijdens het videobellen!
Het dagelijks werken met de dagtaak zorgt hopelijk voor de meeste kinderen voor een structuur in de
dag. Onder begeleiding van de instructiefilmpjes en de reacties die we zien op Padlet zijn we enorm
trots op jullie allemaal zowel jullie als de papa’s en mama’s. We zijn een klus aan het klaren waar
iedereen het beste van maakt.
We hebben ervoor gekozen om met de leerstof verder te gaan. Kinderen hebben behoefte
aan herhaling en nieuwe dingen leren. Vandaar de verschillende manieren van verwerking.
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•
•
•
•
•

Lezen: werkboekje – andere leesboekjes op de site van Zwijsen
Rekenen: werkboek
Schrijven: werkboek
Vanaf volgende week ook een les Wereldoriëntatie met instructiefilmpje
Computeropdrachten die helpen bij de herhaling en verwerking van de leerstof.

We blijven ook de komende weken weer in contact met elkaar! Wij vinden het ontzettend leuk
om weer alles te zien via Padlet. Maar eerst is het tijd om lekker paaseieren te zoeken. Fijn
Paasweekend!
Groetjes,
Juf Lilian, juf Melanique en juf Lizette
Groep 4
Allereerst wil ik zeggen dat jullie allemaal toppers zijn!!
Wat zitten we in een ontzettende bizarre tijd.. Ik ben daarom ook erg blij dat ik jullie de afgelopen
weken allemaal, meerdere keren, heb kunnen zien en spreken. Het is fijn om te zien dat het goed met
jullie gaat en dat jullie ondanks deze tijd er thuis het beste van maken. Jullie doen allemaal goed je
best om elke dag je werk af te hebben en dat lukt gelukkig aardig goed. Ook zie ik regelmatig leuke
tekeningen, puzzels en andere leuke foto’s voorbijkomen, daar word ik erg vrolijk van! Blijf vooral zo
doorgaan de aankomende twee weken, ik weet zeker dat jullie dat kunnen!! Wees lief voor jullie papa
en mama en broer of zus!! Ik hoop jullie snel weer te zien op school, want ik mis jullie ontzettend! Een
hele dikke knuffel van mij voor jullie! Tot snel! Liefs juf Amy

Groep 5/6
Wat een gekke en bijzondere tijd is dit.. Waar het eerst zo normaal was om met elkaar in de klas te
zitten en ‘gewoon’ je werk te kunnen maken, zitten we nu ineens al een paar weken thuis. Dat vraagt
heel veel van iedereen, maar wat zijn we super trots op jullie! Jullie pakken het digitale werken super
goed op, ook al was het de eerste twee weken nog wel flink zoeken. Gelukkig heeft iedereen zijn draai
goed gevonden en naast het herhalen van leerstof, leren jullie ook weer nieuwe dingen. Het is fijn om,
zeker in de deze tijd, veel dingen met elkaar te kunnen delen. Dit doen we in de Teams gesprekken, op
de nieuwsfeed, op SharePoint, op de Padlet en over de mail. Vooral de gesprekken, individueel en in
groepjes, zijn erg leuk. We kunnen niet wachten tot we weer ‘gewoon’ naar school mogen en weer als
hele groep kunnen kletsen, werken, grapjes maken, buiten spelen en nog veel meer!! Hou nog even
vol kanjers! Hopelijk tot snel☺ Liefs juf Haseena, juf Maaike en juf Samantha
Groep 7-8
Groep 7/8 is druk of soms iets minder druk bezig met taal, spelling, rekenen en andere vakken net als
in de klas. Het grootste verschil is dat alle lessen nu digitaal worden gemaakt. Dat was in het begin best
even wennen, maar inmiddels zijn de kinderen al bijna vergeten hoe ze in een schrift moeten werken.
Elke week is er contact met alle kinderen via teams. De kinderen kunnen elkaar tijdens zo’n meeting
zien en met elkaar praten. Het is erg gezellig en soms net alsof je in de klas zit. Er worden nieuwtjes
met elkaar gedeeld en dingen aan elkaar getoond. We hebben het erover hoe het thuis gaat en met
het werk. Het is fijn om te horen dat het goed gaat met de kinderen en dat de meeste kinderen school
wel missen. Ik mis de kinderen ook, ondanks het regelmatige contact. Op de padlet van de groep
verschijnen leuke foto’s en filmpjes van wat de kinderen thuis doen, dat is echt leuk om te zien. We
moeten nog even volhouden en weten niet wanneer we elkaar weer op school gaan zien. Zorg goed
voor elkaar en hou het gezellig thuis! Groetjes juf Jolanda
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Folders
→ Chatten met een maatschappelijk werker, elke werkdag van 09.00-17.00 uur
https://www.kwadraad.nl/nieuws/chatten-met-een-maatschappelijk-werker/
Voor ondersteuningsvragen of een luisterend oor voor inwoners met vragen over hoe je alle
ballen in de lucht kunt houden als je thuis werkt met het gezin om je heen. Of als je je zorgen
maakt over je baan en of er aan het einde van de maand nog wel geld overblijft. Als je problemen
hebt in je relatie en/of je overweegt te scheiden. Als je vastloopt in je opleiding of werk of als je
iets anders hebt wat je dwarszit en wat je graag met iemand wilt bespreken.

→ Spreekuur Relatie, maandag, dinsdag en donderdag van 13.00-17.00 uur
https://www.kwadraad.nl/nieuws/door-de-coronacrisis-extra-spanning-op-je-relatie/
Zorgt het thuis werken met kinderen voor spanning in jullie relatie? Maak je je in deze tijd zorgen
over gezondheid en inkomen en geeft dat stress? Denk je eraan om uit elkaar te gaan? Kom je door
de Coronacrisis juist weer dichter tot elkaar en wil je je inzetten om die mooie en liefdevolle
verbinding in stand te houden? Al deze vragen – of andere – kun je stellen aan onze relatiecoach
via onze Relatie(telefoon)lijn. p

→ Spreekuur Opvoeden, elke werkdag van 09.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur (voor
inwoners uit Woerden, Gouda, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en
Krimpenerwaard)
https://www.kwadraad.nl/nieuws/hoe-hou-je-het-fijn-met-kinderen-thuis-tijdens-coronacrisis/
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? Voor
ouders en verzorgen uit Midden-Holland en Woerden houden de pedagogen een spreekuur
Opvoeden.

→ Spreekuur Buurtbemiddeling, elke werkdag van 11.00-12.00 uur (voor inwoners
uit Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpen a/d IJssel, Krimpenerwaard, Stichtse Vecht, De
Ronde Venen, Oudewater, Waddinxveen, Woerden, Zoetermeer en
Zuidplas) https://www.kwadraad.nl/nieuws/buren-je-beste-vrienden-in-moeilijketijden/Burenoverlast kan tijdens de Coronacrisis extra vervelend zijn Omdat we veel thuis
moeten blijven, hoor en zie je elkaar meer dan gebruikelijk en dan kun je misschien minder van
elkaar verdragen. Buurtbemiddeling kan dan een oplossing zijn. Je kunt al je vragen stellen via het
speciaal hiervoor ingestelde spreekuur van Buurtbemiddeling.
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