Nummer 12, 17 juli 2020
AGENDA
20 juli
31 aug

Start zomervakantie
1e schooldag

Hoera!
29 juli
7 aug
12 aug
13 aug
15 aug
19 aug
29 aug
31 aug
2 sept

Dex
5 jaar
Luke
5 jaar
Senn
5 jaar
Ivy
5 jaar
Julian
9 jaar
Angelina (6) 9 jaar
Seane
6 jaar
Safa
5 jaar
Mike
6 jaar
Ruben
8 jaar
Femke
8 jaar
Kaelan
5 jaar

Welkom!
In de zomervakantie worden er leerlingen 4 jaar en na de zomervakantie starten er
leerlingen in hogere groepen. Wij kijken uit naar jullie komst!
Wij wensen Chellety, Mente, Veerle, Chayenne, Destiny, Viënn, Yana, Alexander,
Charlotte, Juliette, Elin, Stijn, Vesper, Seth en Sonam een fijne tijd op de Keijzerschool.
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Vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Dan zit het schooljaar er nu toch echt op. Maar wie had gedacht dat het zo’n jaar
zou worden als dit. Aan de start van het schooljaar hadden we niet gedacht dat
we een periode thuis zouden werken, dat we daarna half naar school zouden gaan
en dat we bij de volledige opening van de school toch nog gebonden zouden zitten
aan maatregelen rondom Corona. Helaas betekende dit dat we geen ouders meer
in de school konden verwelkomen, er geen kamp was voor groep 7/8 en we geen
jaarfeest konden vieren met elkaar. Toch zijn er, ondanks alle ellende die Corona
met zich meebrengt, ook mooie dingen om op terug te kijken. Allereerst heeft het
thuis werken aanspraak gemaakt op andere talenten van zowel de kinderen, de
leerkrachten, maar ook bij jullie als ouders. We hebben gezien dat we ondanks de
afstand, een hechte school zijn waarbij ik de samenwerking tussen de ouders en
de school als heel bijzonder heb ervaren.
Tijd om ook even vooruit te kijken. Zoals u weet hebben wij ons dit jaar
voornamelijk gericht op het pedagogisch klimaat, het didactisch handelen en het
beredeneerd aanbod bij de kleuters. Ook komend schooljaar zal daar nog onze
focus op blijven liggen. We gaan wel met een nieuwe methode voor de sociaalemotionele ontwikkeling werken; Kwink (www.kwinkopschool.nl). Op de website
vindt u meer informatie over deze methode, maar natuurlijk zullen wij u komend
jaar ook verder informeren. Onder leiding van onze didactisch coach Lizette en
onze leerspecialist Marjolein, zullen we ons in het bijzonder richten op ons
rekenonderwijs. Collegiale consultatie, het samen voorbereiden van lessen en de
inzet van materialen zullen hiervan een belangrijk onderdeel zijn.
Wij zullen weer gaan werken met ons oude rooster, maar gaan ons wel oriënteren
op een ander rooster voor in de toekomst.
Ik hoop dat we er komend jaar een iets “normaler” jaar van kunnen maken,
waarbij we allemaal gezond blijven en samen kunnen werken aan onze mooie
school!
Namens het hele team wil ik alle ouders en verzorgers bedanken voor de
betrokkenheid en de samenwerking. Ik wil het team bedanken voor het harde
werken en de flexibiliteit die deze periode van jullie heeft gevraagd. En wat een
kanjers van kinderen hebben wij op school!
Voor nu wens ik alle kinderen, ouders en het team een heel fijne en gezonde
vakantie toe en tot 31 augustus!
Wendy Hellemons
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Vanuit het bestuur – Vakantie en Corona
Na de zomervakantie - zonder wijzigingen tussentijds - is er een nieuw protocol in
verband met Corona. De belangrijkste veranderingen daarin, uiteraard met
inachtneming van de RIVM-richtlijnen, zijn:
· de kinderen hoeven niet langer de 1,5 meter afstand tot de leerkracht te
houden.
· groepsactiviteiten, zoals kampen en schoolreisjes, kunnen weer vaker
plaatsvinden. Deze zullen per activiteit bekeken worden.
· voor individuele gesprekken op afspraak kunnen ouders weer in de school
komen. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht en directie.
Het overige blijft in principe ongewijzigd, ook dat ouders/verzorgers hun kinderen
niet in de school kunnen brengen of ophalen.
In het kader van de zomervakantie en het reizen naar andere landen gaan wij
ervan uit dat het advies van de RIVM hieromtrent bij u bekend is. Wij wijzen u
daar aanvullend nog op dat bij reizen naar landen met code geel (reizen mogelijk,
maar let op risico's), oranje (reizen alleen als dat noodzakelijk is) en rood (niet
reizen) het risico bestaat dat terugreizen naar Nederland onder druk kan komen te
staan.
De richtlijnen die nu gelden waarbij de kinderen en leerkrachten thuisblijven bij
klachten blijven ook na de zomervakantie gelden.

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

Even voorstellen
Goedendag, mijn naam is Annemiek Dijkstra en na de zomervakantie ben ik op
maandag en woensdag de leerkracht voor groep
3. Ik heb al even kennisgemaakt met de kinderen
en het team en ik heb heel veel zin om op de
Keijzerschool te gaan werken! Ik woon in
Pijnacker met mijn man en onze 3 kinderen van
17, 15 en 9 jaar oud. Ik werk al een hele tijd in
het onderwijs, eerder als leerkracht op een
openbare basisschool in Rotterdam waar ik heel
veel ervaring heb opgedaan in het lesgeven aan
groep 3. De afgelopen jaren ben ik op heel veel
verschillende basisscholen werkzaam geweest als
docent Godsdienstig Vormings Onderwijs
(GVO). En nu is het tijd voor een leuke nieuwe
uitdaging hier op school! Ik kijk er naar uit en
hoop in het nieuwe schooljaar persoonlijk met u te kunnen kennismaken. Een fijne
zomervakantie gewenst!

Hallo! Mijn naam is Bas, ik doe de opleiding
onderwijsassistent op het MboRijnland in Gouda. Ik
ben 18 jaar oud en ik kom uit Zevenhuizen. Ik ben
dol op voetbal, sterrenkunde en lekker eten! Dit jaar
loop ik stage in groep 1/2c en ik heb er enorm veel
zin in! Ik verwacht dat het een gezellig en leerzaam
jaar gaat worden!
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Vanuit de OV
Beste ouders,
Vanuit de oudervereniging zijn de kinderen deze week nog even in het zonnetje
gezet. Er is hard gewerkt in dit bijzondere schooljaar waarbij helaas allerlei leuke
feestdagen zoals Pasen, Koningsdag en het Jaarfeest zijn komen te vervallen. Om
de kinderen een goede zomervakantie te wensen hebben ze allemaal
woensdagochtend kunnen genieten van een ijsje. Dit was een lekkere verrassing!
Vandaag, vrijdag is het echt tijd voor een welverdiende vakantie en hebben alle
kinderen namens de oudervereniging een zomervakantie-tasje meegekregen.
Via deze weg wensen we iedereen een heerlijke vakantie!
Zonnige groetjes namens de oudervereniging!

Oproep
De zittingstermijn van 2 jaar is voor een aantal van de huidige bestuursleden
verstreken. Er zullen op de ALV verkiezingen worden gehouden voor de komende
2 jaar. Lijkt het u leuk om mee te denken, te helpen organiseren van de
evenementen op de Keijzerschool meld u zich dan aan voor 10 september via
mailadres: ovkeijzerschool@gmail.com. Graag ontvangen we een korte motivatie.
Ook worden er uit de huidige bestuursleden 2 nieuwe dagelijks bestuursleden
verkozen:
De zittingstermijn van Trisja Gravendeel verloopt, ze is herkiesbaar als voorzitter.
Shelby Slomp is aftredend penningmeester, niet verkiesbaar. Uit het huidige
bestuur heeft Jose van Dam zich verkiesbaar gesteld.
We zien uw aanmelding graag tegemoet, met elkaar maken we het schooljaar
graag een feestje!
Namens de oudervereniging,
Trisja Gravendeel
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Informatie
Afscheid juf Jacqueline
Beste kinderen, ouders en grootouders,
Op donderdag 16 juli stopte ik als leerkracht. Een vak dat ik met veel plezier 42
jaar heb uitgeoefend, waarvan de laatste 29 jaar op de Keijzerschool. Ik bewaar
fantastische herinneringen aan al die jaren. Er is veel veranderd in die tijd. Het
krijtje maakte plaats voor het digibord, de diaprojector ging naar de zolder, de
computer kwam in de klas, de school verhuisde naar een nieuw gebouw
enzovoort. Wat niet veranderde is de band met de kinderen, de onderlinge
relaties, het samenzijn, het samenwerken en het leren hoe de dingen werken en
in elkaar steken.
Ik maak nu plaats voor een jongere generatie leerkrachten en ik ben er van
overtuigd dat ook die weer vol enthousiasme en ambitie voor dit schitterende vak
hebben gekozen.
Het afscheid op donderdagmiddag was heel indrukwekkend, ik ben er echt door
geraakt. Ik wil jullie daarvoor nogmaals heel hartelijk danken!
Ik wens jullie allemaal het aller allerbeste,
Lieve groet Jacqueline
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Hulp gevraagd!
Bij de kleuters hebben wij een poppenkast
die een opknapbeurt nodig heeft. Wie kan
ons helpen? Als u dit kan en wil, kunt u
zich melden bij Marjolein
(marjolein@keijzerschool.nl).
Materialen gezocht!
Voor de kleutergroepen zijn wij nog op
zoek naar spullen (in goede staat) voor in
de huishoek! Als u thuis nog
poppenspullen, keuken- en of
winkelspullen heeft.
Ze zijn van harte welkom!
Ook hebben we voor het nieuwe thema
begin volgend schooljaar wc-rollen en
keukenrollen nodig. Wilt u meesparen en
deze bij de start van het schooljaar
afgeven? Alvast bedankt!
Jeugdweek
Beste ouders/verzorgers,
In de laatste week van de zomervakantie zal ook dit jaar de Jeugdweek
plaatsvinden, zij het op een andere manier dan u gewend bent. Vanwege de
corona-maatregelen is het niet mogelijk om elke ochtend intensief met de
kinderen op te trekken. Omdat u zich dit waarschijnlijk ook al heeft gerealiseerd,
sturen wij u dit bericht om door te geven dat de Jeugdweek toch doorgaat. Wat de
precieze inhoud van de Jeugdweek wordt en hoe de Jeugdweek georganiseerd zal
worden, is nog een verrassing. In de zomervakantie zal een folder worden
uitgedeeld en posters worden opgehangen, waarin u meer informatie zult krijgen.
Wij hopen de kinderen ook dit jaar te ontmoeten!
Met vriendelijke groeten,
De Jeugdweekcommissie
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Goed nieuws voor leerlingen van de Keijzerschool
Na de zomervakantie zetten de Bibliotheek De Groene Venen en de Keijzerschool
zich samen in voor meer leesplezier en betere schoolprestaties. De Keijzerschool
heeft er voor gekozen om, na de sluiting van de Bibliotheek in Moerkapelle, een
eigen Bibliotheek op school te starten. Samen werken we structureel samen aan
taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van de leerlingen.
Op de school wordt een schoolbibliotheek ingericht met een ruime keus aan leuke
boeken. Een bibliotheek, in prachtige oranje kasten, speciaal voor de eigen school,
leerkrachten en leerlingen. Regelmatig wordt de collectie aangevuld met nieuwe
boeken. Er zal een actueel aanbod zijn, dat bestaat uit allerlei genres, van strips
tot informatie, van poëzie tot fantasy. Kortom voor elk kind een aanbod dat
prikkelt tot lezen. Alle leerlingen kunnen hier onder schooltijd boeken lenen en
lezen. Ook als zij (nog) geen lid zijn van de Bibliotheek De Groene Venen.
Bovendien is er een website voor de schoolbibliotheek waar leerlingen leestips
krijgen, boeken kunnen zoeken en betrouwbare informatie vinden voor hun
werkstukken. Wie weet wil je wel als hulpouder aan de slag tijdens de
openingstijden van de schoolbibliotheek. Aanmelden hiervoor kan bij juf Bea Prins
(groep 1/ 2)
Daarnaast biedt de Bibliotheek De Groene Venen alle kinderen van de school
kosteloos een jeugdlidmaatschap aan. Met dit lidmaatschap kan een kind boeken
lenen en reserveren in alle vestigingen van de Bibliotheek en gebruik maken van
alle extra diensten en activiteiten van de Bibliotheek.
Wij kijken uit naar deze nieuwe Bibliotheek op school.
Kom je na de vakantie snel eens een kijkje nemen?
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Vanuit de groepen
Groep 1/2a
Ja hoor, het is zover! De vakantie staat voor de deur. Wat een fijn, maar ook raar
jaar hebben we met elkaar beleefd. De groep bleef maar groeien en nu aan het
eind hebben we 33 kinderen in de kring.
Afgelopen donderdagmiddag hebben we een feestelijke middag gehad. Juf Claudia
kwam ‘s middags ook op school om afscheid te nemen. De juffen zijn toen
ontzettend verwend!
Ook aan de groep was gedacht. We hebben twee hele leuke
beweeg-spellen gekregen om volgend schooljaar in de groep
te gebruiken. Wat een fantastisch cadeau!
Met alle kleuters hebben we daarna buiten gespeeld op het hele schoolplein, zodat
er ook flink geklommen, geklauterd en gehinkeld kon worden.
Ook hebben we buiten limonade gedronken en dat ging er goed in, want het was
inmiddels best warm geworden. En toen was het tijd om op te ruimen, werkjes
mee te geven en de rapporten uit te delen.
Lieve ouders, we willen jullie heel hartelijk bedanken voor alle attenties, kaartjes,
bloemen en het leuke klassencadeau voor onze groep! We vonden het fantastisch
om met jullie kinderen te werken en ze te zien groeien. We wensen jullie allemaal
een zorgeloze, zonnige zomervakantie toe! Waar jullie ook heen gaan of wat jullie
ook gaan doen: Geniet ervan!
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Groep 1/2b

Lieve ouders van groep 1-2b,
Bij deze wil ik jullie en de kinderen allemaal bedanken voor een super jaar!!
Wat ben ik weer verwend, onwijs bedankt!!
Ik wens jullie een hele fijne zomervakantie!
Groetjes Inge
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Groep 3
Wat is het jaar voorbijgevlogen! Vandaag hebben we nog even mogen genieten
van alle lieve, leuke, knappe, slimme en super sociale kinderen van groep 3. Wat
zijn wij trots op ze.
Een leerjaar waarin veel zichtbare groei te zien is voor ouders. De kinderen
kwamen binnen als ‘grote’ kleuters en we vertelden al tegen veel ouders bij het
eerste gesprek dat ze allemaal konden lezen vanaf de kerstvakantie! En kijk ze nu
eens aan het eind van groep 3……… Met een mooie basis geven we de kinderen
gerust door aan juf Amy.









sommetjes tot de 20
alle letters kunnen lezen
alle letters kunnen schrijven met schrijfletters of blokletters
samen kunnen werken tijdens de lessen en het Keijzerrondje
getallenlijn tot 100
splitsingen tot de 10 met een splitsdiploma
lekker gespeeld in de klas in de verschillende hoeken
heel veel gelachen met elkaar

Zoals u kunt lezen….teveel om allemaal op te noemen! We kunnen namelijk nog
wel even doorgaan met deze opsomming.
Het was het jaar waarin we ook te maken kregen met thuiswerken. Wat een
omslag, maar met elkaar hebben we het beste ervan weten te maken en daarvoor
willen wij u nogmaals bedanken.
Tot slot hebben wij vandaag van de politieagent, prinsessen, piraten, señorita, K3,
heksje, Pokémon, Batman, skelet, panter, soldaat, fee, spiderman, karate kid dus
kortom alle kinderen enorm genoten. Wij gaan ze missen en wensen jullie
allemaal een fijne zomervakantie!
Groetjes juf Melanique, juf Lilian en juf Lizette
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Groep 4
Beste ouders/verzorgers van groep 4,
Wat hebben we een bijzonder leuk jaar gehad! Het jaar is omgevlogen. We
hebben veel nieuwe, leuke en soms ook minder leuke dingen geleerd. We kunnen
terug kijken op een heel gezellig, geslaagd en succesvol schooljaar waarin ieder
kind zich op zijn of haar eigen manier heeft ontwikkeld.
Naast de leerstof hebben we ook veel andere leuke dingen gedaan. Met kilometer
lezen zijn we over de hele wereld geweest. Weten jullie alle Zweedse renspellen
op het voetbalveld nog?! En in de laatste week hebben we heel veel Kahoot quizen
gedaan, wat zijn jullie hier fanatiek in!
Nu zit het schooljaar er echt op. Ik wil alle ouders en kinderen bedanken voor het
ontzettende leuke schooljaar en alle cadeautjes. Ik wens jullie allemaal een
fantastische, zonnige, gezellige, ontspannen en leuke zomervakantie toe! Ga
lekker genieten en lekker veel ijsjes eten!
Liefs juf Amy
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Groep 5/6
Wat is er dit jaar veel gebeurd;
vertrek van Ruud, thuiswerken,
halve week naar school en daarna
weer elke dag naar school. Het
was erg fijn om dit gekke
schooljaar toch met de hele groep
af te sluiten. We hebben echt
keihard gewerkt, zowel thuis als
op school. Dit schooljaar hebben
we nieuwe leerlingen verwelkomd
en gaan we ook afscheid nemen
van Lina. Zij gaat komend
schooljaar naar een andere
school. Wij wensen haar natuurlijk
heel veel plezier op haar volgende
school!
Naast het harde werken hebben we ook echt veel plezier gehad met elkaar. Deze
groep is dol op quizen, spelletjes spelen en lekker buiten spelen. En het liedje
‘Handjes wassen’ was een echte hit in deze coronatijd, voor de meeste dan
We willen jullie bedanken voor alle lieve cadeautjes en woorden, jullie vertrouwen
en de fijne gesprekken. Geniet van de welverdiende vakantie!!
Groetjes Haseena, Maaike en Samantha
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Groep 7/8
Groep 7-8 heeft een heel bijzondere week achter de rug. In plaats van kamp
hebben we met de hulp van alle ouders een feestweek georganiseerd.
Maandag op de fiets naar het Bentwoud om daar lekker te spelen en ravotten. Ook
hebben we een paar potjes Levend Stratego gespeeld. Op school lekker
pannenkoeken gegeten en ’s middags nog kegelen in Op Moer. Abdullah was de
beste van allemaal! ’s Avonds op school eten en film kijken.
Dinsdag naar Avontura in Zoetermeer, lekker spelen en de kinderen mochten
kiezen of ze gingen lasergamen of proberen te ontsnappen uit een escaperoom.
Vol enthousiaste verhalen kwamen de kinderen terug van hun activiteit. ’s Avonds
nog een BBQ met ouders. Dat was smullen!
Woensdag bleven we lekker op school, knutselen, cakejes bakken en een selfie
fototocht door de wijk. De OV trakteerde op een lekker ijsje en de dag vloog
voorbij. ’s Avonds was het dan echt zover, de musical, dit keer in de vorm van een
eindfilm. Nog nooit eerder is er een heuse Hollywood productie gemaakt.
Woensdagavond 15 juli
kwamen de kinderen over
de rode loper de school
binnen. Als echt
filmsterren werden zij
door het uitzinnige publiek
onthaalt. De kinderen
vonden het ontzettend
gek en spannend
om zichzelf op beeld te
zien. Na afloop werden de
kinderen overladen door
complimenten. Groep 8
had met hun ouders nog
een apart stukje afscheid,
waarin we terugkeken op
8 jaar basisschool en de
kinderen een voor een in
het zonnetje werden
gezet. De juffen ook, want
zij kregen een mooi
aandenken aan groep 8.
Donderdag mochten we
tegen alle verwachtingen in gaan zwemmen in de Sniep. Het was een groot
succes! Aan het eind van de middag gingen alle kinderen met hun rapport naar
huis. Voor groep 8 was het echt voorbij, zij zijn vrijdag vrij. We wensen de
kinderen en ouders van groep 8 heel veel plezier en succes op de middelbare
school.
Vrijdag heeft groep 7 het rijk alleen. Het is wel hard werken, want er moet
verhuisd worden. Volgend schooljaar is groep 7-8 boven naast groep 5-6 te
vinden. We hebben de ochtend afgesloten in het nieuwe lokaal. Om 12 uur is voor
groep 7 de welverdiende zomervakantie ook begonnen.
We bedanken alle kinderen en ouders voor dit bijzondere schooljaar en de lieve
attenties. We hopen dat komend schooljaar iets rustiger zal verlopen. We wensen
iedereen een ontzettend leuke, gezellige, fijne, zonnige en fantastische
zomervakantie! Lekker genieten en blijf gezond!
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