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Wij starten dit schooljaar met een opening passend bij de huidige
situatie. Als u rond half 9 goed luistert, zult u ons vast horen juichen
vanuit onze eigen klassen.
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Vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
En zo is de vakantie weer voorbij en mogen we vanaf maandag weer naar school!
Wij zijn sinds afgelopen maandag druk in de weer om ons voor te bereiden op het
nieuwe schooljaar. Er heerst dan een gezonde spanning in de school (stiekem is
het voor ons ook altijd spannend die eerste week); de overdrachten worden
gedaan, de klassen worden ingericht, de lessen worden voorbereid én we hebben
gisteren een intensieve studiedag gehad.
De studiedag stond in het teken van onze nieuwe methode Kwink, het
pedagogische klimaat en de Gouden Weken. De eerste weken van het schooljaar
worden de "Gouden Weken" genoemd. Deze weken zijn essentieel voor het
neerzetten van een goed pedagogisch klimaat in de school en in de groepen,
waarbij er veel aandacht is voor de groepsvorming in de klas. We zijn in de
theorie gedoken en hebben met elkaar lessen en activiteiten voorbereid.
De middag stond in het teken van het didactisch handelen, met daarbij vooral de
focus op het rekenonderwijs; uit welke lesfasen bestaat een goede les? Hoe doen
wij dit op de Keijzerschool en hoe kan dit nog beter? Ook hierbij hebben wij
samen lessen voorbereid, dit verhoogt de kwaliteit en zorgen we voor
eenduidigheid binnen de school.
Het was een leerzame dag en het is fijn om met elkaar te werken aan onze
onderwijskwaliteit. Wij zitten er dus alweer helemaal in!
Het zal voor iedereen wel even spannend zijn om maandagochtend naar school te
komen. Ik wens iedereen nogmaals een mooi en leerzaam jaar toe.
Fijn weekend en tot maandag!
Wendy Hellemons
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Informatie
Kwink
Dit schooljaar starten we met een nieuwe methode voor het sociaal emotioneel
leren. In iedere Keijzerwijzer wordt u op de hoogte gehouden over de lessen die
gegeven worden in de groepen. De methode betrekt ouders ook graag bij het
leerproces, omdat sociaal emotioneel leren ook thuis gebeurt.
Via de ouderinformatie houden wij u op de hoogte.
Hulp gevraagd!
Onze poppenkast heeft een opknapbeurt
nodig. Wie kan ons helpen? U kunt contact
opnemen met juf 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!
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Startgesprekken
In de eerste weken van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor het startgesprek.
Dit gesprek is vooral bedoeld om elkaar te leren kennen en vanuit de ouders en
leerling de verwachtingen te horen over komend schooljaar.
Om u alvast een klein beetje kennis te laten maken met de leerkrachten, hebben
wij voor u een ‘Wist u dat..’
Wist u dat...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juf Bea op dinsdag op haar kleinkinderen past?
Juf Claudia graag grapjes maakt in de schoolapp?
Juf Inge van paardrijden houdt?
Juf Melanique dit jaar haar PABO-diploma gaat behalen?
Juf Marjolein in juni gaat trouwen?
Juf Annemieke heel veel zin heeft om dit schooljaar te starten op de
Keijzerschool?
Juf Lizette graag haar werkoverleg heeft in Monkeytown?
Juf Amy veel naar het strand is geweest in de vakantie?
Juf Linda bijna niet kan wachten om te gaan beginnen met haar nieuwe
groep?
Juf Maaike niet zo van kamperen houdt?
Juf Jolanda haar dochter een half jaar moet missen door haar buitenlandse
stage?
Meester Ron vol energie aan zijn LIO gaat beginnen?
Meester Hans ook bijna zijn PABO-diploma mag ontvangen?
Juf Samantha heel veel zin heeft om weer te starten met de plusklas?
Juf Wendy heel trots was op haar team tijdens de studiedag?
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