Nummer 10, 12 juni 2020
AGENDA

Hoera!

17
21
22
26

14
17
18
20

juni
juni
juni
juni

3 juli

OV vergadering
Vaderdag
MR vergadering
Groepsmail
Alle leerlingen 12u uit
Keijzerwijzer
Alle leerlingen 12u uit

juni
juni
juni
juni

21 juni
22 juni
1 juli

Merith
Ledeyna
Joey
Leonardo
Nadine
Romée
Juwita
Lot

5 jaar
5 jaar
8 jaar
12 jaar
8 jaar
7 jaar
10 jaar
10 jaar

Welkom!
De komende periode verwelkomen wij Benjamin, Diba en Jack op de Keijzerschool.
Wij wensen jullie een fijne schooltijd!
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Vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Wat hebben we de afgelopen tijd veel met elkaar meegemaakt; in drie maanden
tijd is de school gesloten geweest, gedeeltelijk opengesteld en sinds 8 juni weer
volledig open. Ook al is de school weer volledig geopend, er zijn nog steeds
maatregelen waardoor het schoolse leven er toch wat anders uitziet dan normaal.
Op school genieten we ervan dat we alle leerlingen weer zien in de school.
Ik vind het mooi om te zien hoe wij, alle kinderen, ouders en team, ervoor hebben
gezorgd dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgang heeft kunnen vinden en dat
we het onderlinge contact hebben vastgehouden.
Vooruitkijkend zien we dat het schooljaar al het einde nadert. De laatste weken
van dit schooljaar staan natuurlijk in het teken van weer “wennen” aan het
volledig naar school gaan, maar worden deze weken ook ingezet om te bepalen
welke invloed de afgelopen periode op ons onderwijs heeft gehad en wat er
vervolgens nodig is. Wij hebben daarom besloten de komende weken de Cito’s
rekenen, spelling en begrijpend lezen af te nemen en zullen deze uitkomsten
gebruiken als een 0-meting. Hierop zullen wij onze groepsplannen aanpassen en
bepalen welke aandachtspunten er zijn voor de leerlingen, de groep en de school
komend schooljaar. Daarnaast gebruiken wij ook de methodetoetsen om het beeld
volledig te maken.
Formatie
Met de middelen die wij komend schooljaar tot onze beschikking hebben kunnen
wij 7 groepen formeren. Vanwege de grote instroom van kleuters zullen wij met
een derde kleutergroep starten. De groepen zullen als volgt samengesteld
worden;
Groep 1/2A
Groep 1/2B
Groep 1/2C
Groep 3
Groep 4
Groep 5/6
Groep 7/8
Ik realiseer mij dat het altijd spannend is welke leerkracht in welke groep komt te
staan en wat dit betekent voor uw zoon/ dochter. Wij hebben de formatie gelukkig
zo goed als rond. Ik hoop deze snel met u te kunnen delen.
Ik wens iedereen nog heel mooie en vooral gezonde laatste weken van het
schooljaar toe!
Wendy Hellemons
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Schoolvakanties schooljaar 2020 – 2021
Herfstvakantie
Ma 19 okt t/m vrij 23 okt
Kerstvakantie
Ma 21 dec t/m vrij 1 jan
Voorjaarsvakantie
Ma 22 feb t/m vrij 26 feb
Goede vrijdag + Pasen
Vrij 2 apr t/m ma 5 apr
Hemelvaartsvakantie
Do 13 t/m vrij 14 mei
Koningsdag
27 april
Meivakantie
Ma 3 mei t/m 14 mei
Pinksteren
Ma 24 mei
Zomervakantie
Ma 19 juli t/m 27 aug
Studiedagen
Vrijdag
Woensdag
Maandag

13 november 2020
10 februari 2021
29 maart 2021
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Vanuit de MR
MR- verkiezingen
Het was tijd voor de 2-jaarlijkse MR-verkiezing. Huidig MR-lid Olaf Slomp gaat de
MR na 6 jaar verlaten. Zijn oudste gaat volgend schooljaar naar de middelbare
school. Wij willen Olaf ontzettend bedanken voor zijn enorme inzet, enthousiasme
en betrokkenheid bij de MR!
Tot en met 5 juni kon iedereen zich opgeven als MR-kandidaat. Carla Kor-Matze,
moeder van Amber (groep 3) heeft zich herkiesbaar gesteld. Ricardo van Minnen,
vader van Emmelie (groep 1-2B) heeft zich kandidaat gesteld. Carla en Ricardo
zijn de enige 2 kandidaten en dit betekent dat er geen verkiezingen nodig zijn en
beide automatisch gekozen zijn als MR-lid. Carla, fijn dat je nog een periode bij de
MR betrokken blijft. Ricardo, van harte welkom bij de MR.
Harry Wijdieks, vader van Maud (groep 5), zit nu namens de MR in de GMR en
blijft deze werkzaamheden ook volgend schooljaar voorzetten.
De huidige MR komt binnenkort weer bij elkaar, Ricardo is ook uitgenodigd voor
deze vergadering en zal met de MR kennismaken.
Even kennismaken…
Goedendag,
Ik ben Ricardo van Minnen en de vader van Emmelie
die dit jaar overgaat naar groep 2B.
In februari ben ik 32 jaar oud geworden en naast
vader van Emmelie ook vader van nog een dochter
die bijna 2 wordt.
Sinds 2018 wonen wij met veel plezier in de nieuwe
wijk in Moerkapelle heerlijk dicht bij de Keijzerschool.
Ik werk full-time bij een bedrijf in digitale
informatiezuilen in Zoetermeer en daarnaast actief
met veel andere zaken.
Zo heb ik een eigen bedrijf in het ontwerpen van websites en heb ik afgelopen
jaar samen met twee buurmannen een stichting opgericht voor activiteiten voor
kinderen in Moerkapelle. Waarschijnlijk bij sommige ouders al wel bekend,
namelijk Stichting Ac ‘t puntje.
Omdat ik het leuk vind om betrokken te zijn bij de school van mijn dochter en dit
door de full-time baan lastig was leek dit mij een mooie mogelijkheid om aan te
pakken. Ik hoop hier de komende 2 jaar veel van te leren en veel te kunnen
betekenen voor de school.
Tot ziens Ricardo
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Mijn naam is Carla Kor-Matze, getrouwd met Pim en
moeder van Amber (6 jaar, groep 3) en Jens (3,5 jaar).
Graag stel ik mij voor als lid van de oudergeleding in
de MR.
Zelf heb ik mijn basisschooltijd op de Keijzerschool
doorgebracht en is ons gezin betrokken geweest bij de
Keijzerschool. Sinds Amber op de Keijzerschool zit,
lever ik ook mijn bijdrage aan de schoolontwikkeling.
De afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier in de
oudergeleding van de MR gezeten, waarvan het laatste
jaar als voorzitter.
In het dagelijks leven werk is als adjunct-directeur op een basisschool in
Nieuwerkerk ad IJssel. Dit betekent dat processen en beleidszaken in een
basisschool voor mij niet vreemd zijn. Ik hoop op de Keijzerschool deze kennis
dan ook in te kunnen zetten als serieuze en positief kritische gesprekspartner voor
de directie en het team. Ik wil graag meedenken en meebeslissen in het belang
van alle kinderen op de Keijzerschool en mij inzetten voor een goede, stabiele
toekomst van de school in Moerkapelle.
Ik hoop dan ook dat u ons wilt voorzien van vragen, opmerkingen en input om
mee te nemen naar de MR vergaderingen. Een school heeft alleen bestaansrecht
als alle partijen (kinderen, ouders en school) elkaar weten te vinden. Het motto
‘samen leven, samen leren, samen werken’ breng ik hierbij graag tot uitvoer.

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

Vanuit de groepen
Groep 1/2a

Groep 1/2a is weer compleet!
Na al die weken was het afgelopen
maandag eindelijk zover: DE HELE
GROEP MAG WEER TEGELIJK NAAR
SCHOOL!
Dat was maandag wel even
schrikken voor de juffen; wat een
grote kring hebben wij inmiddels! In
groep 1/2a zitten nu 32 kinderen en
vanaf vrijdag komt Daan
(broertje van Mike) ook in onze
groep.
Alle kinderen moesten ook weer
wennen aan zoveel kinderen tegelijk
in de klas. Maar eigenlijk gaat dat
best goed. Het handen wassen is al
helemaal ingeburgerd; dankzij ons
opstappodium loopt het gesmeerd!
Alle afspraakjes hebben we deze week goed geoefend en herhaald.
Er wordt zowel binnen als buiten fijn gespeeld en er zijn al heel veel taartjes
gebakken in de zandbak.
Ook in de klas zijn we aan het bakken geslagen. Er is met echt deeg gewerkt,
maar wat we aan het maken zijn……….dat blijft nog even geheim!
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Groep 1/2b
Wat is het weer fijn dat we met de hele klas samen kunnen zijn. Het is een grote
kring, maar natuurlijk wel erg gezellig! We hebben deze week weer een hoop
verjaardagen gevierd, wat een prachtige traktaties allemaal! Omdat de klas
tijdens het werken en spelen wat vol wordt maken we steeds meer gebruik van de
gang. Zo wordt hier hard aan verschillende doelen gewerkt. Dinsdag hebben wij
ons eigen brooddeeg gemaakt, dit wordt gebruikt voor het Vaderdagcadeautje.
Wat dit precies is blijft nog even een verassing. Het zand in de zandbak is weer
aangevuld, hierdoor kunnen wij
weer de mooiste bruggen,
tunnels, kastelen en taarten
maken. Over taarten gesproken…
momenteel werken wij in de klas
veel met taarten. Ons nieuwe
thema gaat over het prentenboek
Het Kleurenmonster. Binnen dit
thema werken wij aan het
herkennen, benoemen en
naspelen van verschillende
emoties. Op de gang hebben wij
een taartenfabriek. In deze
fabriek worden de mooiste taarten
gemaakt en geknutseld. Deze
taarten worden gebracht naar opa
en oma, omdat we even niet op
bezoek mogen. Ook worden de
verjaardagen momenteel veel nagespeeld in de huishoek en bedenken de
kinderen nog heel veel andere mooie momenten om een stukje taart te eten. Het
boek “Het kleurenmonster” is ook te vinden op Youtube. Op maandag en
donderdag hebben de kinderen gym van meester Jeroen, zouden jullie deze dag
rekening willen houden met goede schoenen? Heel veel kinderen hebben
zonnebrand in hun tas, super fijn! Ik heb ook een reservefles staan in de klas, met
het mooie weer zullen we ons ’s middags insmeren voordat wij naar buiten gaan.
Een heel fijn weekend!
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Groep 3
De eerste week na de volledige heropening zit er weer op. Wat was het ontzettend
fijn om weer met zijn allen in de klas te zijn. Alle vriendjes en vriendinnetjes weer
bij elkaar. Wat hebben wij dit als juffen gemist! Stiekem waren we zelf net zo
zenuwachtig als de kinderen.
De eerste twee dagen merkten we dat iedereen weer even moest wennen.
Iedereen zit weer in nieuwe teams. We zijn weer verder gegaan met alle leerstof.
Wat ontzettend leuk is, is dat we weer gestart zijn met tutorlezen met leerlingen
uit groep 6. Op vier ochtenden in de week lezen we weer in niveaugroepjes. Deze
groepjes hebben we samengesteld na het afnemen van de AVI-toets die we als
nulmeting na het thuisonderwijs hebben ingezet.
Deze week zijn we ook weer begonnen om coöperatief te leren van elkaar. Van
een dobbelbingo-spel naar een wandeldictee tot de dagelijkse som van de dag
oplossen met denken - delen - uitwisselen. Zelf de verhaaltjessom oplossen, met
je schoudermaatje bespreken en uitwisselen in je team.
We hebben een super week achter de rug en wij hopen dat de komende weken tot
de zomervakantie net zo leuk blijven of zelfs nog gezelliger!
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Groep 4
Wij zijn heel erg blij dat wij weer een hele week naar school mogen. Het is wel
eventjes wennen, want we waren natuurlijk een hele lange tijd thuis aan het werk.
Nu zijn we voor het eerst deze week weer 5 volle dagen naar school gegaan. Het
is wel erg leuk dat we nu met z’n alle lunchen en buitenspelen.
Ook krijgen we op maandag en donderdagochtend weer gym van meester Jeroen.
Dit is helaas niet binnen in de gymzaal, maar op het voetbalveld. We doen heel
veel leuke spellen zoals ‘iemand is hem niemand is hem’, voetbal en hockey.
Donderdag was meester Vincent ook weer op school. Het was fijn dat hij ook weer
op school mocht komen. In de middag ging de helft van de klas naar GVO.
In de klas hangt nu een grote poster die we met elkaar hebben gemaakt. Dit
noem je een blockposter. Iedereen kreeg een A4tje. Op de instructietafel lag deze
tekening dan in het klein en dan moest je kijken welk stukje jij had van het
geheel. Je moest dan aangeven met welke kleuren je het ging in kleuren zodat de
andere dan wist welke kleur het moest zijn.
We hebben deze week het thuiswerken wel helemaal afgesloten. De toetsen zijn
gemaakt. Thema 7 van spelling en taal is afgerond en we hebben de rekentoets
gemaakt van blok 3. Vanaf volgende maandag gaan we beginnen met het laatste
blok van rekenen en het laatste thema van spelling en taal.
In de pauze hebben we veel met elkaar gespeeld. We deden dan het spel
lummelen. De juf was dan vaak de lummel .
We zitten nog 5 weken in groep 4 en dan hebben we heel lang zomervakantie en
gaan we naar groep 5.
Veel liefs alle kinderen van groep 4
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Groep 5/6
Zo de eerste week zit er al weer op. En wat is hij snel gegaan zeg! Naast dat het
wennen was om weer elke dag naar school te gaan, was het eigenlijk ook wel
weer fijn om niet 3 dagen aan het huiswerk te hoeven zitten
Deze week hebben we naast het weer ‘opnieuw’ kennismaken met elkaar ook echt
al keihard gewerkt. De thema’s van taal en spelling hebben we afgesloten en de
rekentoets van het blok is ook klaar.
En wat was het een leuke verrassing dat meester Jeroen ook weer lekker gymles
kan geven op het veld. Vooral op de donderdagochtend is het erg lekker om te
starten op het veld.
Naast al het harde werken is er ook een leuke
klaaropdracht deze week: Een grote tekening
inkleuren. Het is mooi om te zien hoe de kinderen
hier zichzelf helemaal in kunnen uitleven!
De komende vijf weken gaan we nog zorgen dat er
keihard gewerkt wordt, er gezellig gespeeld wordt
en dat we dit toch wel gekke jaar mooi met elkaar
kunnen gaan afsluiten!
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Groep 7/8
Vanaf 8 juni was de enige verandering voor groep 7-8 dat zij nu 5 dagen naar
school gaan en nog maar 2 dagen vrij hebben. Sommige kinderen dachten de
afgelopen 3 weken dat het precies andersom was, 2 dagen school en 5 dagen.....
Groep 7-8 was al gewend om bij elkaar te zijn. Het vroege opstaan elke ochtend is
nog wel een dingetje bij enkele kinderen, maandag en dinsdag werd er heel wat
gegaapt in de groep. Gelukkig konden we maandag starten met gymles op het
veld, met zijn allen iemand is hem, niemand is hem spelen. Dit is ook gelijk de
nieuwe groepsverslaving. Elke pauze heeft groep 7-8 het ontzettend gezellig met
elkaar!
We hebben deze week hard gewerkt en zijn begonnen aan de laatste taal, spelling
en rekenthema's. Het eind van het schooljaar komt in zicht. Gelukkig is er ook nog
genoeg tijd over voor leuke dingen, we verklappen lekker niet wat.
Normaal, staat de laatste periode in groep 7-8 in het teken van het afscheid. Dit
ziet er helaas anders uit, geen kamp, geen musical, maar wel een eindfilm!!
Volgende week gaan we beginnen met filmen, we zijn heel benieuwd hoe we er op
het witte doek uitzien. De kinderen moeten volgende week maandag allemaal hun
kleding voor de bijzondere rollen mee naar school nemen. En in de laatste
schoolweek nog een aantal leuke activiteiten om goed afscheid te nemen van
elkaar en van de school!
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Informatie
Rapporten
Zou u het rapport aan uw kind(eren) mee willen geven?
Dan kan iedereen aan het einde van dit schooljaar het rapport ontvangen.
Rapport Thuiswerken Coronatijd
De afgelopen weken hebben de kinderen thuis hard gewerkt. Dit zijn een aantal
weken geweest, waarin het onderwijs op een andere manier heeft
plaatsgevonden. De samenwerking tussen ouders en leerlingen was hierin erg
belangrijk. U kreeg ook de rol op u om te onderwijzen aan uw zoon/dochter. Wij
vinden uw mening ook belangrijk en dit is fijn om mee te nemen op het laatste
rapport van dit schooljaar.
Vandaar dat we u het volgende willen vragen.
Uw zoon / dochter heeft vandaag (of aankomende maandag) een formulier
meegekregen waarop staat: 'Rapport Thuiswerken Coronatijd'.
Aan de ene kant staan vragen die u kunt beoordelen in een radardiagram. Deze
kunt u beoordelen met de ranking van 1-5. Hierbij is 1 de laagste score en 5 de
hoogste score. De volgende vragen kunt u uzelf stellen bij de radardiagram:
•
•
•
•
•
•

Netheid: Hoe heeft uw zoon/dochter gewerkt in de werkboeken of op
formulieren?
Zelfstandigheid: Heeft uw / zoon of dochter zelfstandig de opdrachten
kunnen maken?
Concentratie: Had uw zoon/dochter voldoende concentratie tijdens het
zelfstandig werken?
Motivatie: Was uw zoon/dochter gemotiveerd om met het schoolwerk aan
de slag te gaan?
Planning: Kon uw zoon/dochter goed overweg met het plannen van de dagof weektaak?
Sociaal emotioneel: Zat uw zoon/dochter lekker in zijn/haar vel?

Op de achterkant van het formulier staan vragen die u samen met uw
zoon/dochter kan beantwoorden. Ook hierbij geldt een ranking van de kleine
vakjes als minimaal naar de grote vakjes maximaal.
Graag vragen wij u om het ingevulde formulier uiterlijk vrijdag 19 juni 2020 in
te leveren bij de groepsleerkracht.
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Groep 2
De komende periode zal groep 2 enkele momenten per week uit de groep zijn ter
voorbereiding op groep 3.
Juf Marjolein werkt naast het reguliere programma in de klas samen met de
leerlingen aan de einddoelen van groep 2. Dit gebeurt op maandag en dinsdag. Op
maandagmiddag wordt er ook gewerkt aan de groepsvorming van de nieuwe
groep 3 en zitten beide groepen 2 dus even bij elkaar.
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Plusklas
Afgelopen week zijn de leerlingen van de plusklas weer bij juf Marjolein geweest
voor een aanvullend aanbod. De plusleerlingen van groep 2 komen bij juf
Jacqueline. De komende weken wordt er per klas gewerkt en zitten de
plusleerlingen niet bij elkaar. De insteek is dan ook iets anders dan het
projectmatige programma voor de corona-tijd. De leerlingen werken rondom
zelfgestelde doelen en passend bij eigen interesses. Iedere week kan er een nieuw
onderwerp onderzocht en/of verwerkt worden. Deze week maken de
plusleerlingen van groep 6 bijvoorbeeld hun eigen taal via het digitale programma
Plannex.
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Folders
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