Nummer 5, 18 december 2020
AGENDA
4 jan

Start thuisonderwijs tot
18 jan

Hoera!
De volgende kinderen zijn jarig de
komende periode. Alvast gefeliciteerd!
20 dec
21 dec
22 dec
26 dec
30 dec
30 dec
2 jan
4 jan
18 jan
18 jan
19 jan

Thomas
Dylan
Bram
Cyan
Niall
Jonathan
Luuk
Amber
Xander
Teije
Dylan

9 jaar
12 jaar
9 jaar
7 jaar
9 jaar
5 jaar
12 jaar
7 jaar
9 jaar
10 jaar
6 jaar

Welkom!
Wij wensen Tygo, Olivier, Djulai en Philippe een hele fijne
basisschooltijd bij ons op de Keijzerschool!
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Vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
De laatste Keijzerwijzer van 2020; de tijd om terug te kijken op het afgelopen
jaar. Ik kan daar maar één ding over zeggen “het was me het jaar wel”.
Schoolsluiting, thuisonderwijs, gedeeltelijke opening, activiteiten die niet door zijn
gegaan, gezinnen in quarantaine, medewerkers in afwachting van de test, geen
ouders in de school, onzekerheid... En als klap op de vuurpijl wederom een
schoolsluiting waardoor de afsluiting van dit jaar ineens anders verloopt, wie had
dat gedacht? Ik ben dankbaar dat wij als school deze periode gelukkig zonder
ernstige kleerscheuren hebben doorstaan en dat we allemaal nog gezond zijn. Mijn
complimenten en waardering gaat uit naar mijn teamleden. Zij hebben zich
flexibel opgesteld, steeds in het belang van onze leerlingen.
Toch zijn er ook zeker mooie momenten geweest dit jaar. In tijden van crisis leer
je wat je aan elkaar hebt; de samenwerking, begrip en steun die wij van jullie als
ouders hebben ontvangen waarderen wij enorm. Ondanks alle maatregelen
hebben we op school zo normaal mogelijk door kunnen draaien, hebben we hard
gewerkt aan onze onderwijsinhoudelijke onderwijsdoelen, zijn er veel activiteiten
aangepast doorgegaan én hebben we zelfs onze nieuwe missie en visie opgesteld.
Deze missie en visie geeft ons richting voor de komende jaren waarop wij onze
keuzes zullen maken. Onze doelen voor de komende vier zijn vastgelegd in ons
nieuwe schoolplan, waar we de afgelopen periode ook hard aan hebben gewerkt.
Binnenkort zal ons schoolplan op onze website te vinden zijn. Met trots deel ik
graag onze nieuwe missie en visie;
Met elkaar zijn wij obs Keijzerschool, waar wij samen leven, leren en
werken!
Missie
Obs Keijzerschool is een openbare basisschool; een fijne school waar je mag zijn
wie je bent, ongeacht je achtergrond. We zien het als onze taak je voor te
bereiden op je plek in de (toekomstige) maatschappij. Wij stimuleren je samen te
werken en te leren, je zelfstandigheid te verhogen, verantwoordelijkheid te nemen
en betrokken te zijn. We zijn trots als je met plezier terug kunt kijken op een
basisschooltijd waar je veel geleerd hebt en uitstroomt naar een passende plek in
het vervolgonderwijs.
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Visie
Welkom op obs Keijzerschool; een school waar je gezien wordt en met plezier
leert. Hier kun je je in een fijne omgeving ontwikkelen tot de beste versie van
jezelf.
Vanuit onze kernwaarden; samen, betrokken en vertrouwen zorgen wij met
elkaar voor een fijne school met goed onderwijs. Goed onderwijs betekent voor
ons dat wij ambitieuze doelen stellen van wat je op school gaat leren en
aansluiten bij wat jij nodig hebt. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld coöperatieve
werkvormen tijdens de lessen om aan de verschillen tussen leerlingen tegemoet te
komen. Hiermee zorgen wij dat je actief en betrokken bent tijdens de les en leren
wij je om samen te leren en te werken.
Naast de belangrijke basiskennis, zoals taal, rekenen en wereldoriëntatie, bieden
wij een breed onderwijsaanbod. We hebben aandacht voor je sociaal-emotionele
ontwikkeling. Want pas als je je veilig en prettig voelt, kun je je optimaal
ontwikkelen. Daarnaast vinden we de creatieve, culturele en (gezonde)
lichamelijke ontwikkeling belangrijk, zodat je (21e eeuwse) vaardigheden leert die
belangrijk zijn in de maatschappij van nu én de toekomst. Deze vaardigheden
ontwikkel je in je eigen groep of met leerlingen uit een andere groep en je werkt
aan doelen waarbij verschillende vakgebieden samen komen in rijke opdrachten.
Dit doen wij natuurlijk niet alleen. Een goede samenwerking tussen school en jouw
ouders vinden wij hierin onmisbaar want;
Met elkaar zijn wij obs Keijzerschool, waar wij samen leven, leren en werken!
Dan is het tijd om vooruit te kijken. Natuurlijk hopen we dat 2021 in zoveel
opzichten een beter jaar wordt dan 2020. Een jaar waarin we weer contact met
elkaar kunnen hebben, wij jullie weer kunnen verwelkomen op onze school en we
zonder maatregelen kunnen genieten van het samen zijn. We starten met
gesloten deuren, maar als we weer met elkaar op school zijn toosten we met alle
leerlingen op het nieuwe jaar. Vol goede moed stappen we straks het nieuwe jaar
in, we gaan er met elkaar een mooi jaar van maken!
Voor nu wens ik alle leerlingen, ouders en teamleden een heel fijne, welverdiende
kerstvakantie toe. Geniet van de kerstdagen met jullie gezin en tot in het nieuwe
jaar!
Wendy Hellemons
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Vanuit het bestuur
Sinds gister blijkt dat bij een aantal scholen een (te) groot beroep gedaan wordt
op de noodopvang. Met de ervaring die we hebben opgedaan bij een eerdere
sluiting van de gebouwen, was in de brief van maandag jl. al opgenomen dat
beide ouders een cruciaal beroep moeten hebben om voor de noodopvang in
aanmerking te komen. Dit betekent in de praktijk dat als in een gezin een van de
ouders geen cruciaal beroep heeft dringend verzocht wordt zelf opvang te regelen.
Het college van bestuur benadrukt dat noodopvang slechts bedoeld is als opvang
als er geen andere mogelijkheid is. In een crisissituatie gaat het niet zo zeer om
rechten, maar veel meer om de bedoeling. Als maatschappij - in dit geval school
en ouders - gezamenlijk het hoofd te bieden aan deze crisissituatie; daar gaat het
nu om. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om noodopvang te
realiseren maar ook door daarbij te voorkomen dat onze leerkrachten onnodig
zwaar belast worden. Gelukkig zijn verreweg de meeste ouders deze mening ook
toegedaan en wordt eerst gezocht naar een oplossing in de privé-omgeving.
Alleen door over en weer goed rekening met elkaar te houden zullen wij er immers
in slagen om noodopvang te bieden aan de kinderen voor wie dat echt nodig is,
ook aan de kwetsbare kinderen van wie de ouders mogelijk minder vooraan
staan.
Ik ben ervan overtuigd dat we op deze wijze recht doen aan de verschillende
belangen en een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen. Ik dank alle
ouders en verzorgers die zich met ons inspannen om te zorgen dat de noodopvang
goed toegankelijk blijft voor ieder kind dat dit echt nodig heeft.
Anke van Vuuren
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Vanuit de MR
De MR is net als in het voorjaar betrokken bij de laatste ontwikkelingen m.b.t. het
thuisonderwijs. Als MR hebben wij er het volste vertrouwen dat het ouders,
leerkrachten en leerlingen gaat lukken om het thuisonderwijs vorm te geven. Het
zal een zware tijd worden zeker in combinatie met thuiswerken, we hopen dat de
school vanaf 18 januari weer open is voor alle leerlingen.
De afgelopen maanden heeft de MR ook niet stilgezeten. Alles omtrent Corona
houdt ons allemaal natuurlijk aardig bezig. Zo is in november besloten om de TSO
net iets anders in te richten om meer rust en ruimte te creëren voor TSOmedewerkers en leerkrachten. Dit werkt naar behoren.
Verder is in de MR het concept schoolplan 2020-2024 voor de komende jaren
besproken en inmiddels goedgekeurd. Er is het afgelopen schooljaar al veel
verandering ingezet en dit wordt ook dit schooljaar voortgezet. De MR wordt
tijdens de vergaderingen op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Tijdens
een ingelaste vergadering is er ook gesproken over de begroting voor het komend
jaar.
De groei van de school is een terugkerend punt binnen de MR. De Keijzerschool
groeit enorm en daar zijn we erg blij mee. We houden de groei, de beschikbare
ruimtes en mogelijke uitbreiding in de gaten.
De verkeersveiligheid van onze kinderen is eveneens een van de aandachtspunten
in de MR. Op de kruising met de Koningsspil zijn werkzaamheden gestart,
afgerond en inmiddels weer bezig. Er komen een aantal aanpassingen die de
verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers moeten vergroten. De directie en
de MR houden de verkeersveiligheid nauwlettend in het oog en hebben regelmatig
contact met de gemeente hierover.
Als laatste item is de MR betrokken bij de oriëntatie op een ander lestijdenmodel.
Er is een nieuwe werkgroep geformeerd van ouders, OV, personeel, directie, TSO
en MR. De volgende bijeenkomst is in januari. De werkgroep houdt alle ouders op
de hoogte via de Keijzerwijzer.
Tot slot kijken we aan het eind van het kalenderjaar terug op een enerverend jaar
met heel veel veranderingen. Laten we met elkaar hopen dat 2021 wat rustiger en
minder hectisch verloopt na de eerste 2 weken thuisonderwijs. We wensen alle
ouders, leerkrachten en kinderen fijne feestdagen en een goede en gezonde
kerstvakantie.
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Vanuit de OV
Beste ouder/verzorger/voogd,
Wat zijn wij als O.V. blij met de binnen gekomen ouderbijdrage! We hebben er al
veel mogen ontvangen en daar al een aantal feesten van kunnen organiseren.
Waaronder de Kinderboekenweek, dag van de leerkracht, Pietenochtend en het
Sinterklaasfeest. Leuke feesten voor de kinderen die zonder deze bijdrage niet
zo’n groot succes zouden zijn!
Mocht u dit nog vergeten zijn, zien wij graag uw vrijwillige bijdrage alsnog
verschijnen.
Voor het schooljaar 2020-2021 is de vrijwillige 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 rek.nr.: NL43 RABO 03750.17.771
T.n.v. Penningmeester Oudervereniging, Papaverlaan 44, Moerkapelle.
O.v.v.: Ouderbijdrage en naam + groep van uw kind(eren).
Vriendelijke groet namens de O.V.
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Informatie
KERST
De afgelopen 2 weken stond de school natuurlijk in het thema Kerst. De school
was ontzettend mooi versierd en er stond een mooie grote kerstboom in de hal. In
de klassen hebben we verschillende activiteiten gedaan die met kerst te maken
hadden. Tijdens het Keijzerrondje hebben we tasjes versierd met kersttekeningen.
Iedereen heeft een eigen tasje gemaakt. Het Keijzerrondje deden we met ons
schoolbrede maatje. De tasjes zijn ontzettend mooi geworden! De OV heeft voor
een leuke attentie in de tasjes gezorgd. Dank jullie wel daarvoor!
We zouden op woensdag het kerstontbijt houden, maar door het besluit dat de
scholen weer dicht gingen is er ontzettend snel geschakeld en konden alle
leerlingen dinsdagochtend lekker smikkelen van al het lekkere eten dat was
verzameld! Van bolletjes tot kerststolletjes en van Danoontjes tot heerlijk fruit.
Met een haard en muziek op de achtergrond, zat de stemming er goed in. Ook
was iedereen mooi gekleed en hebben we er met z’n allen een mooie laatste dag
op school van gemaakt. Natuurlijk willen wij jullie als ouders bedanken voor al het
lekkere eten. Het eten wat over is gebleven is verzameld en opgehaald door de
Voedselbank.
We hebben de dag gezellig afgesloten met kerstfilms en spelletjes.
Wij wensen jullie mooie feestdagen en zorg goed voor elkaar!
Het team van de Keijzerschool.
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Een kerstgroet
Woensdag hebben Tygo en Miquel de kersthangers bij de bewoners van
verzorgingshuis De Morgenster in Zoetermeer gebracht. De bewoners waren erg
verrast en vonden het erg leuk!
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Voorstellen school maatschappelijk werk
Beste ouders en verzorgers,
Ik wil mezelf graag even aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Sanne Swemmelaar, ik ben werkzaam
als school maatschappelijk werker bij Kwadraad.
Ik zal tot ongeveer maart bij jullie op school
aanwezig zijn ter vervanging van mijn collega Kristie
Beijeman, die momenteel afwezig is vanwege
ziekteverlof.
Waarvoor kunnen jullie bij mij terecht?
Jullie kunnen mij benaderen voor allerlei vragen; mijn kind wordt boos als hij of zij
moet stoppen met gamen? Zit mijn kind wel lekker in zijn vel? Heeft mijn kind last
van faalangst? Mijn kind vindt het lastig om voor zichzelf op te komen? Mijn kind
heeft geen zin om naar school te gaan? Mijn kind slaapt slecht en is veel aan het
piekeren? Mijn kind vind het moeilijk om fouten te maken en is erg
perfectionistisch? Mijn kind is snel gespannen en overprikkeld? Oma is overleden
en mijn kind heeft hier veel last van? Wij gaan scheiden wat nu?
Het schoolmaatschappelijk werk is via de intern begeleider van de school
bereikbaar. Via die weg kunnen wij een afspraak maken voor een eerste
gesprek.
Ik kijk ernaar uit om met jullie samen te werken en hopelijk tot snel,
Met vriendelijke groet,
Sanne Swemmelaar
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Kwink
De eerste twee weken na de kerstvakantie worden ook wel de zilveren weken
genoemd. Leerlingen en de leerkracht hebben afstand genomen van school en
komen voor het eerst weer bij elkaar als groep. De groepsnormen zijn na de start
van het schooljaar al vastgesteld, maar gedurende de eerste schooldag (of iets
langer wanneer er een verandering is in de groepssamenstelling) wordt er even
opnieuw afgetast. Deze periode is kort en biedt in de meeste gevallen weinig
ruimte tot het ombuigen van een negatieve groep naar een positieve groep, maar
is wel een periode om gebruik van te maken. In deze zilveren weken werken we
opnieuw aan een positief groepsklimaat door aandacht te besteden aan
groepsvormende activiteiten. Dit zullen wij in de klassen weer oppakken na de
schoolsluiting. Thuis kunt u in die periode via de link toch aandacht besteden aan
activiteiten passend bij onze methode.
Thuisonderwijs
In de periode van het thuisonderwijs zal er onder andere gebruik worden
gemaakt van de leerlingomgeving Keijzerschool. Inloggen in de leerlingomgeving
van de leerlingen gaat als volgt:
Druk op de volgende link:
https://scholengroepholland.sharepoint.com/sites/keijzerschool_ll
Voor de groepen 1 t/m 3 geldt:
Vul hier het volgende emailadres in: ll@keijzerschool.nl
Wachtwoord: 12345678
De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 hebben van de leerkrachten eigen
inloggegevens ontvangen.
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Wij wensen jullie hele fijne kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar!
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