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Welkom!
Wij wensen J.D., Ashmita, Danee, Zoë, Joël, Jens en Livaia een hele fijne
basisschooltijd bij ons op de Keijzerschool!
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Vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
En zo zitten we alweer in november. Graag neem ik u mee in de ontwikkelingen
van de afgelopen weken.

Onderwijsinhoudelijk
Naast alle groepsgerelateerde zaken, zijn wij zoals u weet, ook op schoolniveau in
ontwikkeling. In de week voor de herfstvakantie hebben wij een
(digitaal)studiemoment gehad met een onderwijs adviseur van OnderwijsAdvies
over Kwink. We hebben onze vragen kunnen stellen, we hebben de Gouden
Weken geëvalueerd en gekeken naar de komende periode. De groepen zijn
inmiddels gewend aan elkaar, de norm is gezet; wat is nu de volgende stap en
wat zijn belangrijke aspecten in de groepsprocessen in de komende periode?
Vanuit het traject beredeneerd aanbod is er een studiemiddag geweest en zijn er
door de onderwijsadviseur observaties en feedbackgesprekken uitgevoerd. De
leerkrachten richten zich op het begeleiden van het spel in de hoeken en het
geven van instructie in een grote en kleine kring.
Komende week staat er tijdens een werkvergadering wederom een gezamenlijke
lesvoorbereiding op de agenda. De leerkrachten bereiden dan samen een rekenles
voor, op deze manier kunnen de leerkrachten samen sparren over de les. Bij de
vorige lesvoorbereiding was er meer aandacht voor de rekenmaterialen die
gebruikt kunnen worden tijdens de instructie, deze periode zullen de leerkrachten
zich vooral richten op het automatiseren.
Afgelopen donderdag hebben we onder leiding van OnderwijsAdvies onze missie
en visie onder de loep genomen en gekeken naar onze ambities voor de komende
vier jaar. Het was wederom een digitale bijeenkomt, maar met mooie gesprekken
en opbrengsten voor de toekomst. Woorden als samen(werken), betrokkenheid en
verbinding werden veel genoemd als sterkten van de Keijzerschool. De komende
weken zullen we de visie verder uitwerken en zullen wij deze uiteindelijk met u
delen.

Communicatie
Op de Keijzerschool werken wij nog niet met een ouderapp. Een ouderapp is een
app waar alle communicatie vanuit school gebundeld is. Vanuit ouders en school
hebben wij de wens voor een ouderapp gehoord en binnenkort zullen de groepen
1/2B, 4 en 7/8 starten met een proefperiode met de ouderapp van Parnassys,
Parro. De leerkrachten van deze groepen zullen de ouders van de betreffende
groepen daarover informeren. Bij tevredenheid zullen wij de ouderapp schoolbreed
invoeren, we nemen u daarin natuurlijk uitgebreid mee.

Covid-19
Helaas is dit nog steeds een onderwerp dat veel aandacht van ons vraagt. De
besmettingsaantallen zijn hoog en reden voor extra alertheid. Het is fijn om te
merken dat de beslisboom goed wordt nageleefd; bij twijfel of leerlingen wel of
niet naar school kunnen wordt er met ons overlegd. Het is belangrijk om met
elkaar de maatregelen in acht te nemen, zodat we er met elkaar alles aan doen
om de school draaiende te houden. Wij proberen bij een zieke leerkracht de groep
de eerste dag op te vangen, indien er geen inval is zullen wij u de tweede dag
vragen uw kind thuis te houden.
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Afstand houden bij het brengen en ophalen is een uitdaging. Toch wil ik nogmaals
vragen de looproute zoveel mogelijk vrij te houden en achter de belijning te
wachten op uw kind. Zo houden we de route vrij.
Wij willen u vragen alleen op afspraak de school in te komen, dan houden we de
regie op het aantal volwassenen dat aanwezig is in de school. Bij binnenkomst
vragen we iedereen de handen te wassen en via een QR-code te registreren.
Dinsdag aanstaande is er een nieuwe persconferentie. Mochten daar extra
maatregelen uit voort komen die voor onze school van belang zijn, dan zal ik
daarover communiceren.
De maatregelen zullen vrijwel zeker ook effect hebben op de decembermaand en
alle feestelijkheden. Wij kijken per activiteit naar de (on)mogelijkheden. Het is wel
zeker dat wij de Sint niet met de hele school en ouders binnen kunnen halen. Ook
hier zullen wij moeten kijken naar wat we veilig kunnen organiseren, de
werkgroep is hier mee bezig. De werkgroep zal hier bij u op terugkomen.
Ik wil toch nog een keer benadrukken dat ik blij ben met de steun en het begrip
die wij als school krijgen rondom deze crisis. Ik realiseer mij namelijk zeer goed
dat de start van dit schooljaar en alle maatregelen voor de kinderen en jullie als
ouders geen fijne tijd is en dat er veel van ons allen wordt gevraagd. Het
dagelijkse contact met jullie als ouders wordt gemist.

Met vriendelijke groet,
Wendy Hellemons

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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Informatie

Staan en Opvallen, oktober 2020
Deze week is de week van de opvoeding. Het thema is ‘Staan en Opvallen’.
Gehoord en gezien
Hoe leer kinderen ‘staan en opvallen’? Of anders gezegd: hoe helpen we
kinderen zodat ze gehoord en gezien worden?
Het is belangrijk dat kinderen zich op een prettige manier leren uiten.
Als volwassenen kunnen wij hen daarbij helpen door:
Kinderen horen en zien:
Aandachtig luisteren
Respectvol luisteren, zonder oordeel of kritiek
Gevoelens benoemen en erkennen
Bevestigen wat je hoort ( = niet hetzelfde als toegeven)
Doorvragen (wie, wat, waar, wanneer, hoe. Vermijd de waarom-vraag.)
De wens van het kind te verwoorden (je zou het allerliefste willen dat….)
en erkennen
Als kinderen thuis ervaren dat ze gezien en gehoord worden, leren ze zich op
een prettige manier te uiten, waardoor ze zich zekerder voelen en door anderen
ook beter gezien en gehoord worden. Ze zullen dan beter blijven staan en
opvallen.
-

Heb je vragen over opvoeden? Neem gerust contact met mij op:
l.kraaijveld@kwadraad.nl / 088-9004000

Digitale inloop pedagoog
Het maandelijkse inloopspreekuur kan momenteel vanwege corona
niet doorgaan.
Wél is Liesbeth Kraaijveld, pedagoog bij Kwadraad,
6 november en 4 december tussen 8.30 en 10.30 uur, beschikbaar
voor een videogesprek/telefoongesprek.
Heb je een vraag of wil je kennismaken met Liesbeth? Wees welkom
en stuur een mail naar onderstaand emailadres.
l.kraaijveld@kwadraad.nl 06-40734005
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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.
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

Samen spelend leren?
IJsselkids Kinderopvang opent
nieuwe peuteropvang locatie
Een nieuwe peuteropvang locatie in
Moerkapelle. Waarom? Om te kunnen voldoen
aan een steeds grotere vraag én om een
doorgaande leerlijn te ontwikkelen voor de
kinderen. “Maar bovenal omdat we het
ontzettend mooi vinden om te kunnen doen!”,
vertelt pedagogisch medewerker Kelly.

Werk aan de winkel
Bij het openen van een nieuwe peuteropvang komt veel kijken, zo blijkt. Van overleggen tot het uitzoeken van
alle regelgeving en van het inrichten van speelruimtes tot het maken van een activiteitenplan. Maar ook het
scholen van medewerkers. De nieuwe locatie biedt namelijk Voorschoolse Educatie (VE) aan, een speciaal
programma om kinderen met een indicatie van het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) net wat extra aandacht te
geven als het gaat om hun ontwikkeling. “VE is toch weer een stuk verdieping in het kind. Dat blijf ik interessant
vinden”, vertelt Kelly. Daarom heb ik mij hierin gespecialiseerd en kan ik peuters helpen in hun ontwikkeling op
deze mooie nieuwe locatie!”
Levensecht
Bij Voorschoolse Educatie staat taalontwikkeling centraal. Kinderen leren en spelen samen in een taalrijke
omgeving door bijvoorbeeld het zingen van liedjes en het lezen van boekjes. “Een taalrijke omgeving bieden wij
aan door vooral veel voor te lezen”, vertelt Kelly. “Ik heb naast een VE-certificaat ook het certificaat
Voorleescoördinator behaald, in samenwerking met bibliotheek De Groene Venen. Een hele mooie aanvulling
voor deze locatie. Op Het Ganzennest maken we woorden en thema’s ‘levensecht’. Gaat een boekje over fruit?
Dan gaan we op stap naar de supermarkt om dat fruit écht te kopen.”
Leren door te spelen
Is het wel goed om kinderen zo jong al les te geven? “Ja, die vraag stellen mensen mij nog wel eens”, zegt Kelly.
“Mensen zeggen dan: ‘Laat ze lekker spelen’. Maar dat is nu juist zo leuk. Alles wat de kinderen bij ons doen is
spelen! Het gaat erom dat wij als pedagogisch medewerkers ons ervan bewust zijn van hoe wij de speelomgeving
indelen en wij het speelmateriaal aanbieden. Wij zorgen dat de kinderen iedere dag weer uitgedaagd worden.
Dat maakt ons werk nou juist zo interessant.”
Over IJsselkids Kinderopvang
IJsselkids is als kinderopvangorganisatie vertegenwoordigd in Capelle aan den IJssel, Zevenhuizen/Moerkapelle,
Moordrecht en Haastrecht, Bergambacht en Stolwijk. Wij bieden alle opvangsoorten aan voor kinderen van 0 tot
en met 13 jaar in de vorm van peuteropvang, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. IJsselkids biedt een
belevenis voor elk kind en vindt kinderparticipatie zeer belangrijk. Zij werkt in haar rol als pedagogisch
deskundige op het gebied van kinderopvang sinds jaar en dag intensief samen met scholen en andere belangrijke
partners. Samen met de partners wordt de verantwoordelijkheid genomen voor het ontwikkelen van een
sluitend aanbod
voor kinderen.
Wij zijn onderdeel van de SWKGroep. De SWKGroep omvat kinderopvang, buurtwerk, zorg en onderwijs.
Onderdeel zijn van deze stichting biedt veel voordelen. Wij delen elkaars kennis, ervaring en netwerk en alle
secundaire bedrijfsprocessen worden uit handen genomen. Daardoor kunnen wij al onze aandacht richten op de
opvang van het kind.
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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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