Nummer 2, 25 september 2020
AGENDA

Hoera!

28 sept
30 sept
5 okt

De volgende kinderen zijn jarig geweest
de afgelopen periode: Sterre, Veerle,
Jayviën, Evy, Ilias, Jason, Elin en Noor.
Gefeliciteerd nog!

9 okt
16 okt
19 okt
30 okt

MR
Start KBW
Dag van de leraar
Leerlingenraad
Groepsmail
Afsluiting KBW
Alle lln 12 uur uit
Herfstvakantie
Keijzerwijzer

30 sept
2 okt
4 okt
5 okt
9 okt
12 okt
13 okt
15 okt
16 okt
18 okt
19 okt
21 okt

Suomaya
Yana
Jayviën
Evi
Nicole
Xavy
Maud
Faye
Sarah
Deniz
Jelita
Evy

9 jaar
7 jaar
7 jaar
5 jaar
12 jaar
10 jaar
9 jaar
9 jaar
5 jaar
11 jaar
5 jaar
7 jaar

Welkom!
Wij wensen Eelke, Javey, James, Faylinn, Bram, Aiden, Yousuf, Elize,
Danee en Zoë een hele fijne basisschooltijd bij ons op de Keijzerschool!
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Vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
We kunnen wel zeggen dat het schooljaar in volle gang is; zo zijn de
startgesprekken gevoerd, is de schoolfotograaf geweest, hebben we meegedaan
aan de ANWB Streetwise en zijn de eerste Keijzerrondjes een feit. De filmpjes
voor de alternatieve “Kom in de klas” zijn in de maak, zodat u ook kunt zien hoe
uw kind in de klas werkt.
Meer achter de schermen zijn wij als team ook hard bezig om, naast alle andere
werkzaamheden, aan onze focusdoelen te werken (het pedagogisch klimaat en
handelen, het didactisch handelen in combinatie met rekenen en het beredeneerd
aanbod bij de kleuters). Vanmiddag bereiden de leerkrachten tijdens de
werkvergadering samen een rekenles voor. Lizette en Marjolein observeren deze
week de rekenlessen in de groepen. Uit de observaties halen we weer individuele
en gezamenlijke aandachtspunten.
In de hal is de themahoek van de kleuters omgetoverd tot een waar dinomuseum.
Binnenkort hebben de kleuterleerkrachten weer een studiemiddag met de
onderwijsadviseur en onze twee collega-scholen die hetzelfde traject volgen.
Covid-19 maatregelen
Het aantal besmettingen stijgt in onze regio. Fijn om te zien dat we er rondom de
school voor zorgen dat we zoveel als mogelijk de afstand behouden tijdens de
haal- en brengmomenten, dank u wel. Ik heb u deze week de aanvulling op het
protocol toegestuurd met de nieuwe beslisboom. De kinderen mogen nu met een
neusverkoudheid in de bassischoolleeftijd wel naar school. Heeft uw kind klachten
als benauwdheid, koorts en meer dan incidenteel hoesten dan blijft uw kind thuis.
Twijfelt u of uw kind naar school kan dan kunt u de beslisboom raadplegen. Indien
uw kind thuis moet blijven, maar uiteraard niet echt ziek is, zal de leerkracht
vanaf de tweede dag zorgen voor werk wat uw kind zelfstandig thuis kan maken.
De maatregelen hebben ook impact op ons team. Leerkrachten met klachten
moeten thuisblijven, ook als iemand uit het huishouden klachten heeft. Sinds deze
week kan onderwijspersoneel met voorrang worden getest. Wij proberen uiteraard
eventuele uitval van medewerkers zo goed mogelijk op te vangen. Tot nu toe is
dit gelukt, ik kan helaas niet garanderen dat dit altijd het geval zal zijn. Indien wij
de leerlingen door uitval van de leerkracht niet meer op kunnen vangen zullen wij
overgaan op thuisonderwijs.
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Bijeenkomst verkeerssituatie
Maandag 21 september was er een online bijeenkomst met de gemeente en
buurtbewoners over de verkeerssituatie en Fase 3 Nieuwe Veenen. Vanuit de
Keijzerschool was ik samen met MR-lid Ricardo van Minnen vertegenwoordigd. De
gemeente heeft haar plannen voor de nieuwe inrichting en maatregelen van de
wijk en Fase 3 laten zien, met onder andere een extra ontsluitingsweg om de
verkeersdoorstroming te bevorderen, en de herinrichting van het schoolgebied
met extra huisvesting voor de scholen.
De livestream is terug te kijken via https://vimeo.com/454360612. Het onderzoek
naar de verkeersveiligheid kunt u opvragen bij de gemeente. Wij blijven als school
met de MR nauw betrokken bij de plannen en maatregelen.
Deze weken stond ook in het teken van verkeersveiligheid en verkeerseducatie op
school. Tijdens de schoolbrengweek werden alle kinderen gestimuleerd zoveel
mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. Afgelopen dinsdag deden
wij mee aan het educatieprogramma Streetwise van de ANWB. Professionele
instructeurs hebben aan alle groepen verkeertrainingen gegeven, aangepast aan
de leeftijd van de leerlingen. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag.
Inschrijven broertjes en zusjes
Voor onze administratie en leerlingenprognose is het belangrijk dat wij weten
hoeveel (toekomstige) leerlingen ingeschreven staan. Denkt u aan het inschrijven
van broertjes/ zusjes? Het aanmeldformulier kunt u vinden op onze website of
kunt u bij de directie opvragen.
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Vanuit de MR/OV
MR

Beste ouders/verzorgers,
Tijdens de Algemene Leden Vergadering op dinsdag 22 september j.l. heeft de MR
een korte toelichting gegeven op de werkwijze en speerpunten in dit schooljaar.
Omdat de Medezeggenschapsraad (MR) de informatie graag breed wil verspreiden
treft u in deze Keijzerwijzer een korte samenvatting aan.
De medezeggenschapsraad bestaat in het schooljaar 2020-2021 uit: Ricardo van
Minnen en Carla Kor-Matze (oudergeleding), Harry Wijdieks (adviserend lid en lid
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad), Amy Raaman en Jolanda Welleman
(leerkrachten).
De Medezeggenschapsraad heeft zich voor het schooljaar 2020-2021
voorgenomen om, naast de vaste jaarlijkse thema's (schoolplan, begroting,
schoolresultaten, vakantiekalender, etc) aan de volgende thema's bijzondere
aandacht te schenken:
o
o
o
o
o
o
o

Ontwikkeling van verdere groei en de benodigde lesruimtes
Verkeerssituatie rondom de school en op de toegangswegen
Aanbod voor leerlingen die meer/minder uitdaging nodig hebben
Het veranderlab (o.a. gericht op het pedagogisch klimaat/
pedagogisch handelen)
Sociale media en ICT
Engels
Orientatie op een nieuw lesrooster

Wij nodigen alle ouders uit om actief mee te denken en ons op de hoogte te
houden van belangrijke zaken en ervaringen op school. Heeft u ideeën of vragen?
Laat het ons weten of kom een keer meeluisteren tijdens een vergadering. De MR
vergaderingen zijn ingepland in de jaarkalender van de school en beginnen om
19.00 uur. De eerstvolgende vergadering is op maandag 28 september a.s.
Mochten er vragen zijn dan horen wij dat graag!
Met vriendelijke groet,
De Medezeggenschapsraad
mrkeijzerschool@gmail.com
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OV
Algemene Ledenvergadering
De ALV heeft plaatsgevonden op 22 september, waarin we hebben teruggekeken
op het schooljaar 2019-2020. Door de gevolgen van corona was het een bewogen
jaar. Het jaarverslag en financieel jaarverslag zijn bekeken en goedgekeurd. Er
zijn nieuwe bestuursleden verkozen. Komende 2 jaar zal het bestuur
vertegenwoordigd worden door:
Wendy v Krimpen
Patty v Rijswijk
Jet Hertog
Sylvia Wijdieks
Eline Pak - secretaris
José v Dam - penningmeester
Trisja Gravendeel - voorzitter.
We hebben Shelby Slomp bedankt voor haar jarenlange inzet als penningmeester.
Vervolgens is vooruit gekeken naar een nieuw schooljaar, waarin we hopen met
uw ouderbijdrage ook dit jaar weer mooie feesten voor de kinderen te kunnen
organiseren. De ouderbijdrage is in de ALV vastgesteld en gelijk gebleven voor het
komende schooljaar. Zonder uw financiële bijdrage zullen deze feesten niet
georganiseerd kunnen worden, we hopen te mogen rekenen op uw bijdrage!
Ouderbijdrage 2020-2021
Ieder jaar wordt er aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Hiermee
organiseren we de Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, Kerstviering,
Koningsspelen, Jaarfeest etc.
Om ook het komende jaar weer deze extra’s voor de kinderen te kunnen
organiseren hopen we op uw bijdrage.
Voor het schooljaar 2020-2021 is de ouderbijdrage vastgesteld op €32,50 en
€1,00 lidmaatschapskosten per kind.
De bijdrage wordt voor u dus €33,50 (per kind) welke u kunt overmaken op:
Rabobank rekening nr: NL 43 RABO 03750.17.771
Tnv Penningmeester Oudervereniging, Julianastraat 39, Moerkapelle o.v.v.
Ouderbijdrage en naam+groep van uw kind.
In het vooruitzicht
De komende periode start de organisatie van de kinderboekenweek, sinterklaas en
kerst. We hopen dat we er voor de kinderen in elk geval geslaagde feesten van
kunnen maken!
Mensen met ambitie?
Vergader mee, denk mee, organiseer mee! Het is vooral fijn als er nieuwe ouders
aansluiten vanuit de onderbouwklassen omdat u weet wat er speelt in de
kleuterklassen. Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op: spreek ons
aan, app of mail (ovkeijzerschool@gmail.com) We hopen ook komend jaar met
elkaar mooie feestdagen voor alle kinderen te kunnen organiseren en dat lukt
alleen met uw hulp!!
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Informatie
Even voorstellen…
Iedere dinsdagmiddag kom ik, Juf
Hanneke, in groep 3 en 4 GVO
(godsdienst) geven. Leuk dat zoveel
kinderen zich opgegeven hebben!
We denken in deze lessen na over
wat mensen geloven, welke dingen
je zelf belangrijk vindt en hoe je
respectvol omgaat met andere
ideeën. In de komende lessen gaan
we ontdekken wat onze namen
willen zeggen, welke namen er voor
God zijn en we gaan nadenken over
deze mooie wereld. Dat wordt
interessant!
Heeft u als ouder vragen over dit onderwijs, dan kunt u mij mailen
op: hannekeoosten@hotmail.com.
Beste ouders/verzorgers/belangstellenden,
Aangenaam! Leander Schaddelee is mijn naam, vakdocent godsdienstig
vormingsonderwijs. Wie is mijn medemens en hoe ga ik met hem of haar om? Wat
betekent hemelvaart voor mij? Hoe viert mijn
vriendje eigenlijk het Suikerfeest? Wat maakt mij
uniek?
Met leerlingen uit de groepen 5/6 en 7/8, die zich
hebben opgegeven voor dit onderwijs, zullen we
samen nadenken over deze en dergelijke vragen.
Aan de hand van inspirerende verhalen staan we
stil bij belangrijke, actuele thema’s en vormende
levensvragen.
Zo nu en dan zal ik voorafgaand aan een nieuw
thema hier iets met u over delen in de nieuwsbrief,
zodat u een beeld krijgt van wat er zich in onze
lessen afspeelt en wat wij behandelen.
Ik kijk ernaar uit om er samen met de leerlingen
en de school een interessant en leuk jaar van te
maken! Mocht u vragen hebben, kunt u mij altijd
benaderen! U bent ook welkom voor een kijkje in
de les.
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Kwink
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Luizencontrole
Na iedere vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op luizen. In deze tijden is
het niet mogelijk om dit door te laten gaan en vragen we u dus om extra alert te
zijn. Wilt u thuis regelmatig even controleren?
Mocht u luizen en/of neten constateren kunt u dit doorgeven aan de
groepsleerkracht en/of luizencoördinator juf Marjolein
(marjolein@keijzerschool.nl). Achterin de Keijzerwijzer vindt u nog een folder met
informatie over dit onderwerp.
Schoolbrengweek
Wat fijn dat zoveel leerlingen en
ouders tijdens de
Schoolbrengweek lopend of op de
fiets naar school zijn gekomen.
Voor veel ouders de gewoonste
zaak van de wereld, maar
sommige moesten hier
aanpassingen voor doen. Wij
hopen dat iedereen de voordelen
van lopen of fietsen naar school
heeft ervaren. Nu we zo goed
begonnen zijn, laten we dan ook
de rest van het schooljaar zo
vaak mogelijk lopend of op de
fiets naar school komen.

Hulpouders gezocht
We willen graag het schoolplein met de beplanting graag onder handen nemen.
Denk als eerste stap al het onkruid verwijderen en dan kunnen we een andere
keer kijken welke beplanting evt. mogelijk is ter versiering van het schoolplein.
Vele handen maken licht werk en snel resultaat!
We kunnen met de aangemelde ouders een datum prikken om het schoolplein qua
groenvoorziening aan te pakken.
U mag zich aanmelden bij juf Claudia (claudia@keijzerschool.nl).
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KINDERBOEKENWEEK
Op woensdag 30 september a.s. start de Kinderboekenweek met als thema: EN
TOEN. Zoals ieder jaar is er weer een lied en dans gemaakt door Kinderen Voor
Kinderen. Om vooraf al een kijkje te nemen hierbij de link:
www.kinderboekenweek.nl of www.kinderenvoorkinderen.nl
Onze groepen gaan natuurlijk ook aan de slag met geschiedenis. Dit is een heel
breed onderwerp en daarom is gekozen om accenten te belichten.
Voor de kleuters is dat: Dinosaurussen
Voor groep 3 en 4: Middeleeuwen (kastelen, ridders en jonkvrouwen)
Voor groep 5, 6, 7 en 8: Grieken en Romeinen
Wij gaan er een feestelijke opening van maken! Hoe, dat is nog een verrassing
voor de kinderen. Om het feestelijke tintje extra te benadrukken mogen de
kinderen verkleed naar school komen (liefst in een bijpassende outfit).
De Kinderboekenweek loopt officieel t/m 11 oktober, maar wij verlengen 'm tot de
herfstvakantie en sluiten af op 16 oktober.
Vanaf donderdag 1 oktober mogen de kinderen een boek van thuis mee naar
school nemen, die ze graag willen ruilen voor een ander boek.
Dit boek komt in onze "tijdmachine" te staan.
Op donderdag 15 oktober is het dan ruildag en mogen alle kinderen, die een boek
hebben ingeleverd een ander boek uitzoeken.

De bieb in een nieuw jasje
Afgelopen dinsdag heeft de leesconsulent van
de Bibliotheek De Groene Venen onze boeken
voor
de Bibliotheek Op School
(BOS) opnieuw ingeruimd
en in de nieuwe kasten
geplaatst. Vooraf waren
alle boeken uitgezocht en
in "werelden" verdeeld.
Voor de prentenboeken is
een aparte kist op wielen
neergezet.
Al met al ziet het er nu erg overzichtelijk en gezellig uit. Er
kan weer volop geleend en vooral gelezen gaan worden.
Wij bedanken de mensen van de
bieb voor hun support
en medewerking!
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TussenSchoolseOpvang
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die tussen de middag met onze kinderen willen
lunchen. Bent of kent u iemand die dat graag zou willen doen? Wij horen het
graag!
Wilt u de oproep delen in uw netwerk?
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De logopedist op school
Alle basisscholen in de gemeente Zuidplas wordt regelmatig bezocht door een
preventief logopedist van de GGD Hollands Midden, jeugdgezondheidszorg. De
werkzaamheden van de logopedist worden hieronder beschreven.
Screening:
Een goede spraak- en taalontwikkeling is belangrijk voor de totale ontwikkeling
van een kind en voor het goed kunnen volgen van het onderwijs. Het vroegtijdig
herkennen van taal-, spraak- en gehoorproblemen kan leerproblemen op latere
leeftijd helpen voorkomen.
Alle kinderen komen, rond de 5e verjaardag, in aanmerking voor een korte spraaktaalscreening.
Deze screening vindt plaats op school en onder schooltijd.
Omdat het om een korte screening gaat, is ook het oordeel van de ouder en dat
van de leerkracht van belang. Ouders krijgen vooraf een oudervragenlijst, daarin
wordt tevens toestemming gevraagd voor de screening en voor de bespreking van
gegevens met de leerkracht . Leerkrachten krijgen een schoolvragenlijst.
Ouders worden middels een brief geïnformeerd over de uitkomst van de
screening. Als er geen bijzonderheden zijn volgt er geen verdere actie. Indien de
screening wel aanleiding geeft tot een vervolg neemt de logopedist telefonisch
contact met u op om de screening te bespreken, te adviseren en waar nodig toe
leiden naar de juiste vorm van hulp.
VVE-screening+:
Naast de 5-jarigenscreening zal de logopedist ook de kinderen die voorschools
VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) hebben gekregen op de peutergroep
worden gevolgd op de basisschool met een screening+. Ouders krijgen in de
eerste maanden wanneer het kind op school start een oudervragenlijst waarin
toestemming wordt gevraagd voor de VVE-screening+ die al op 4 jarige leeftijd
plaatsvindt. Met dit onderzoek wordt gekeken of het VVE-aanbod voldoende is
geweest of dat de school nog kan werken aan bepaalde aspecten van de spraaktaalontwikkeling (begrijpen van taal, woordenschat, zinnen vormen).Ook na de
VVE-screening+ worden ouders middels een brief geïnformeerd over de
uitkomsten. Indien er bijzonderheden zijn neemt de logopedist telefonisch contact
met u op om de VVE-screening+ te bespreken.
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Folders

Luis in je haar? Kammen maar!”
Hoe krijg je hoofdluis?
Hoofdluis heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Het kan iedereen
overkomen. Luizen lopen via het haar over van hoofd naar hoofd. De hoofdluis
zoekt graag een warm plekje op: achter de oren, in de nek of onder een
pony bijvoorbeeld. Kinderen lopen de meeste kans hoofdluis te krijgen, omdat ze
bij het spelen vaak letterlijk de hoofden bij elkaar steken.
Hoe herken je hoofdluis?
Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, maar niet altijd. Het is aan te raden uw
kind regelmatig op hoofdluis te (laten) controleren. Als u het haar met
een fijntandige kam doorkamt boven een vel wit papier, kunt u zien of er luizen
uit vallen. Het zijn grijsblauwe of, nadat ze bloed opgezogen hebben, roodbruine
beestjes van een paar millimeter groot. Hun eitjes, neten, zijn witte stipjes die op
roos lijken. Alleen zit roos los terwijl neten juist aan het haar vastkleven.
Behandeling
Als u hoofdluis ontdekt, is het belangrijk om meteen te beginnen met een
grondige aanpak. Want zolang er luizen of nog niet uitgekomen neten op
het hoofd zitten, blijft hoofdluis besmettelijk. De behandeling bestaat
uit bestrijden én herbesmetting voorkomen.
Bestrijding: kam gedurende 14 dagen het haar elke dag met een
fijntandige kam.
Dit uitkammen is het belangrijkst. Volg de volgende stappen:
• Maak het haar door en door nat. Verdeel crèmespoeling door het haar.
• Bescherm de ogen met een washandje en kam eerst met een gewone kam de
klitten weg.
• Pak dan de fijntandige kam en kam al het hoofdhaar, pluk voor pluk, vanaf de
haarwortel. Begin bij het ene oor en pak na elke kambeweging een pluk in de
richting van het ander oor. Vastgeplakte neten kunt u eventueel losweken door te
deppen met azijn.
• Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een papieren servet of
zakdoek.
• Spoel de crèmespoeling uit.
• Na gebruik de kam reinigen met water en zeep en de luizen en neten
verwijderen.
Combineer het kammen eventueel met een antihoofdluismiddel en herhaal de
gecombineerde behandeling na 7 dagen. Bij het kammen kunt u dan fijntandige
kam gebruiken.
Antihoofdluismiddelen
Er bestaan shampoos, crèmes, lotions en sprays tegen hoofdluis. In
geregistreerde antihoofdluis middelen zit dimeticon, malathion of permetrine als
werkzame stof. De hoofdluis is echter steeds vaker resistent voor bepaalde
antihoofdluismiddelen. Als u na de behandeling nog steeds hoofdluis aantreft, kies
dan voor de tweede behandeling een product met een andere werkzame stof.
Overigens moet u tijdens de behandeling met antihoofdluismiddelen gedurende
twee weken het haar dagelijks doorkammen met een fijntandige kam, in
combinatie met crèmespoeling.
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Let op! Malathion is brandbaar. Vermijd open vuur tijdens de behandeling met een
middel waarin malathion zit, en föhn het haar niet. Verder tast chloor de werking
van malathion aan, dus zwemmen in chloorhoudend water op de dag van
behandeling wordt afgeraden. Zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven en
kinderen jonger dan zes maanden wordt afgeraden om antihoofdluis middelen te
gebruiken. Gebruik geen antihoofdluismiddelen als u niet zeker weet of uw kind
luis heeft. Een antihoofdluismiddel kan besmetting met hoofdluis niet voorkomen.
Hoofdluis heb je niet alleen
Hoofdluis is enorm besmettelijk. Als uw kind hoofdluis heeft, meld dat dan op
school, bij de kinderopvang, op clubjes, bij vriend(innet)jes, oppassen, opa’s en
oma’s. Zij kunnen dan ook controleren.
Bovendien moet u alle gezinsleden controleren. Vindt u bij hen geen luizen,
herhaal de controle dan eens per week. Vergeet overigens ook uzelf niet.
Heeft u nog vragen?
Heeft u vragen of wilt u advies, dan kunt u bellen met de GGD Hollands Midden,
vestiging Gouda (telefoon 0182-545650) of vestiging Leiden (telefoon 071 516 33
42). U kunt ook informatie vinden op onze website www.ggdhm.nl.
Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met het RIVM
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), diverse organisaties en
beroepsgroepen. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden
ontleend.
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Thema-avond Geweldige gezinnen Nieuwerkerk aan den IJssel
donderdag 08 oktober 2020van 19:15 tot 20:45 uur
Hoe houd je het leuk: je gezin, jezelf en je relatie(s)? Welkom op de thema-avond Geweldige
gezinnen. Na deze avond ben je je nog meer bewust welk belangrijke positie jij hebt binnen je
gezin.

Je gaat naar huis met veel praktische handvatten. Dan kun je thuis aan de slag om alles
in praktijk te brengen.

Voor wie
Ouders en opvoeders

Wanneer
Donderdag 08 oktober 2020, 19.15 - 20.45 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Locatie
't Blok, IJsermanpad 1, 2911 PH Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
Geen

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar brian@welzijnzuidplas.nl.
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