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Hoera! 

 

11 jun Fenna   5 jaar 

12 jun Viënn   7 jaar 

13 jun Rayan   5 jaar 

14 jun Merith   7 jaar 

   Tess   5 jaar 

16 jun  Benjamin  6 jaar 

17 jun Diba   6 jaar 

   Ledeyna  7 jaar 

18 jun Joey   10 jaar 

20 jun Nadine  10 jaar 

21 jun Romée  9 jaar 

22 jun Jack   6 jaar 

   Juwita   12 jaar 

23 jun Jamie   5 jaar 

   Jayden  5 jaar 

1 jul  Lot   12 jaar 

 

 

 

 

 

  

 AGENDA  

14 jun OV vergadering  

24 jun Schoolreis groep 1 t/m 6 

27 jun MR vergadering 

28 jun Wenuurtje  

30 jun Rapport 2 mee 

1 jul  Jaarfeest!  

   Keijzerwijzer 13  

 

 

 

Welkom! 

 
Wij wensen Ilse een hele fijne basisschooltijd bij ons op de 

Keijzerschool! 
  

                                                                                                                                           

Nummer 12, 10 juni 2022 
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Vanuit de directie 
 

Levensbeschouwelijk Vormingsonderwijs (LEVO) 

Op de Keijzerschool vinden we het belangrijk om de kinderen in aanraking te laten 

komen met de diversiteit van culturen en religies die ons land en ook onze school 

rijk is. Door open te staan voor andere geloofsovertuigingen en 

levensbeschouwingen komt meer onderlinge verbinding tot stand wat leidt tot 

wederzijds begrip en tolerantie.   

Om die reden willen we het levensbeschouwelijk 

vormingsonderwijs (voorheen GVO) aan alle 

leerlingen van de groepen 3 t/m 8 van de 

Keijzerschool aanbieden. Wekelijks zal een vakdocent vormingsonderwijs drie 

kwartier met de groep en de groepsleerkracht aan de slag gaan met de 

levensvragen van de kinderen. Daarbij wordt de relatie gelegd met de 

verschillende wereldgodsdiensten en andere levensbeschouwingen. We zien dit 

aanbod als een aanvulling en verrijking op het burgerschapsonderwijs binnen de 

school. Het team en de MR van de Keijzerschool staan achter deze wijziging in het 

aanbod van vormingsonderwijs. Mocht u vragen of bezwaren hebben over deze 

wijziging, dan kunt u daarvoor terecht bij de directie.    

Op tijd in de klas 

Nu de zomer in aantocht is, merken we dat meer kinderen (en ouders) vaker te 

laat komen. Het is langer licht, kinderen blijven langer buitenspelen en/of kunnen 

moeilijker in slaap komen. Toch blijft het belangrijk om zoveel mogelijk eenzelfde 

ritme aan te houden, zodat de kinderen toekomen aan 

genoeg nachtrust. 

De schooldeur gaat elke ochtend om 8.20 uur open, zodat 

uw kind de tijd heeft om zich voor te bereiden op de 

schooldag. We starten op de Keijzerschool de les om 8.30 

uur, de kinderen behoren dan in de klas te zijn, zodat de leerkracht kan beginnen 

met de les. Als u na die tijd uw kind naar school brengt, wilt u dan uw kind bij de 

voordeur afzetten en niet zelf mee naar binnengaan? Dat vertraagt de start van 

de les. 

De meeste kinderen van de groepen 6 t/m 8 komen zelfstandig naar school en ook 

bij hen gebeurt het wel eens dat ze te laat de klas in komen. In het team hebben 

we besproken dat we telaatkomers van de groepen 6 t/m 8 de tijd na schooltijd 

laten inhalen en dan x drie (5 minuten te laat in de klas wordt 15 minuten 

inhalen). De bovenbouwleerkracht hanteert deze formule al een paar jaar met 

succes en we zetten deze regel nu ook in voor groep 6. 

Te laat in de klas komen is een vorm van ongeoorloofd verzuim. Het te-laat-

komen wordt ook in het administratiesysteem van Parnassys gezet. Bij te vaak te-

laat-komen (>3 keer in een maand) volgt een gesprek met de leerkracht over het 

ongeoorloofd verzuim. Mocht dit niet het gewenste resultaat hebben, dan volgt 
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een gesprek met de directie. Uiteindelijk kan dit een melding worden naar de 

afdeling leerplicht. 

Teamindeling 2022-2023 

Hierbij ziet u het overzicht van de teamindeling van volgend schooljaar: 

Groep: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Aantal  

1/2A Claudia Claudia Melanique Claudia Claudia 18 

1/2B Sylvia Sylvia Sylvia Inge Inge 19 

1/2C Melanique Ellen Ellen Melanique Melanique 17 

3 Kara Kara Kara Kara Kara 25 

4A Amy Amy Amy Amy Amy 18 

4B Maaike Maaike Maaike Maaike Maaike 17 

5 Naomi Naomi Naomi Naomi Naomi 18 

6 Marjolein Linda Linda Linda Linda 20 

7/8 Jolanda Jolanda Haseena Jolanda Jolanda 26 

 

Taak maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Bewegingsonderwijs  

(3 t/m 8) 

 Eric   Eric 

Plusklas Ellen     

Ondersteuning  Hans Hans    

Ondersteuning  Iris Iris Iris Iris Iris 

Ondersteuning    Evelien Evelien Evelien 

Administratief 

medewerkster 

 Deborah 

(ochtend) 

Deborah 

(ochtend) 

  

Toelichting 

Juf Inge: Zij zal na de zomervakantie en haar zwangerschapsverlof weer gaan 

starten in groep 1/2B. Zij zal 2 dagen voor de groep staan en in maart 2023 op de 

woensdag haar taken als onderbouwspecialist uitvoeren.  

Juf Haseena: Juf Haseena is sinds november vorig jaar uitgevallen. Hoewel er 

sprake is van vooruitgang duurt haar herstel lang. Het is de verwachting dat zij 

nog niet gaat starten na de zomervakantie. Juf Jolanda heeft aangegeven de 

woensdagen in 7/8 te werken, zolang juf Haseena afwezig is. 

Juf Linda: De kinderen van haar groep en hun ouders weten het al: juf Linda 

verwacht medio oktober/november een kindje en zal eind september met 

zwangerschapsverlof gaan. Haar vervanging is al bijna rond. Zodra deze definitief 

is, worden de ouders van de volgende groep 6 daarover geïnformeerd.   
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Juf Lizette: U mist in het overzicht de naam van juf Lizette. Zij zal met ingang 

van het nieuwe schooljaar niet meer werkzaam zijn op de Keijzerschool. Juf 

Lizette gaat haar ambities volgen en zal op een school in Nieuwerkerk a/d IJssel 

zowel groepstaken als ook leidinggevende taken kunnen gaan uitvoeren. We 

vinden het enorm jammer dat zij de Keijzerschool gaat verlaten, maar wensen 

haar wel heel veel succes! 

Juf Ellen: Zij zal de taak van plusklas-leerkracht gaan overnemen van juf 

Marjolein. Juf Ellen heeft de opleiding van HB (hoogbegaafdheid)-specialist 

gevolgd en heeft veel zin om deze taak op te pakken, naast de groepstaak in 

1/2C. 

Juf Naomi: Sinds februari jl. werkt juf Naomi als LIO-stagiaire van de PABO in 

groep 5. Na dit schooljaar heeft zij haar PABO-diploma op zak en zal zij als 

leerkracht in groep 5 fulltime aan de slag gaan. We hebben er een topper bij! 

Juf Evelien: Juf Evelien Huizing start met ingang van het nieuwe schooljaar als 

leraarondersteuner op de Keijzerschool. Zij zal onder verantwoordelijkheid van juf 

Jolanda de ontkoppeling van de 7 en 8 op zich nemen. Juf Evelien komt een paar 

woensdagen voor de zomervakantie al meelopen in de huidige groep 7/8.   

Wenuurtje dinsdag 28 juni 

Alle kinderen zijn natuurlijk razend nieuwsgierig in welk lokaal en met 

welke juf zij na de zomervakantie gaan werken. Door hen voor de 

zomervakantie al een uurtje te laten ‘wennen’ zal de start van het 

nieuwe jaar net iets minder spannend worden. 

Op dinsdag 28 juni schuiven alle groepen een jaartje door en gaan zij even 

wennen aan het nieuwe lokaal en hun volgende juf(fen). Dat doen we dus ook 

voor nieuwe kleuters die na de zomervakantie gaan starten. Zij worden voor dit 

wenuurtje nog apart uitgenodigd. Het wenuurtje start om 13.15 uur. Om 14.15 

uur schuiven alle groepen weer terug naar hun huidige juf en leslokaal.   
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Vanuit de MR 

Verkiezingen: 

In mei is er een oproep gedaan voor kandidaten voor de oudergeleding van de 

MR. Wij zijn blij te kunnen melden dat twee ouders zich hebben aangemeld om de 

komende termijn zitting te nemen in de MR. Dit is precies het aantal beschikbare 

plaatsen en hierdoor zijn er geen verkiezingen nodig. Welkom Marieke en fijn 

Ricardo dat jij je zittingstermijn verlengt! 

Volgend schooljaar zal de MR als volgt zijn samengesteld: 

Ricardo van Minnen en Marieke Nahon (ouders)  

Amy Raaman en Jolanda Welleman (teamleden) 

Lieke Schouwenaars vertegenwoordigt de Keijzerschool in de GMR (Scholengroep 

Holland) 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal de MR zich aan u voorstellen. 

Afronding schooljaar: 

In deze periode van het schooljaar is de MR altijd betrokken bij enkele 

inhoudelijke, jaarlijks terugkerende onderwerpen. Zo is in mei gesproken over de 

formatie/groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar, beoordelen wij het 

schoolplan (inclusief jaarplan en zorgplan) en de schoolgids. Dit jaar is ook de 

uitslag van het tevredenheidsonderzoek gedeeld. De Keijzerschool heeft mooie 

scores behaald en de MR heeft er alle vertrouwen in dat de aandachtspunten 

worden meegenomen in het nieuwe jaarplan. Verder heeft de school de MR om 

advies gevraagd over het vormingsonderwijs (GVO) en hebben we gesproken over 

de ‘Gezonde school’. Deze laatstgenoemde onderwerpen zullen speerpunten 

worden in het nieuwe schooljaar. 

Eind juni staat de laatste vergadering van dit schooljaar op de agenda. Hierin 

worden de laatste beleidsstukken definitief gemaakt en blikken we terug op het 

afgelopen schooljaar. Tevens nemen we op dat moment afscheid. In januari heeft 

Harry Wijdieks zijn taak als lid van de GMR neergelegd en aan het eind van dit 

schooljaar komt er voor mij een einde aan 2 termijnen in de MR. De afgelopen 

jaren heeft de Keijzerschool een mooie groei en ontwikkeling doorgemaakt en het 

was plezierig om hier als ouder een bijdrage aan te mogen leveren. 

De MR bedankt alle ouders en teamleden voor de fijne samenwerking gedurende 

dit schooljaar.  

Een fijne zomer gewenst! 

Met vriendelijke groet, 

Carla Kor-Matze  

(aftredend voorzitter MR) 
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Vanuit de OV  

Beste ouders,  

Eindelijk is het zover en mogen we weer een jaarfeest vieren op de Keijzerschool! 

In het thema "bakken" zullen er verschillende spelletjes te doen zijn.  

We kunnen dit niet organiseren zonder uw hulp! Geeft u zich ook op bij uw 

klassenouder om (een deel van de tijd) te assisteren bij een 

spelletje/stormbaan/glittertattoo's zetten.  

U wordt ingedeeld tussen 15.30 - 17.30 uur in een tijdsblokje van een half uur. 

Geniet daarnaast dus ook zelf van de gezelligheid! 

Daarnaast zullen we de zelfgemaakte taarten en wat kleine 

versnaperingen/drinken verkopen om dit feest te bekostigen. (Nb. Er kan alleen 

met kleingeld betaald worden!) 

Bakt u/uw kind ook een heerlijke taart voor de taartenbakwedstrijd?! Geeft u zich 

op bij de leerkracht of klassenouder. 

U komt toch ook? 

Groeten namens de Oudervereniging 
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Informatie 
 

Van de Leerlingenraad 

Geld inzamelen voor Oekraïne 

We willen geld gaan inzamelen voor Oekraïne. We willen 

daarvoor koekjes of cakejes bakken en lege flessen 

verzamelen. 

We gaan op het plein een kraampje maken. We gaan 

de koekjes en cakejes verkopen en lege flessen 

ophalen. 

En al het geld gaan we doneren. 

Dit gaan we doen op: maandag 20 juni, dinsdag 21 juni en donderdag 23 juni, 

van 14.30-14.45 uur op het schoolplein naast de hoofdingang. 

Namens de Leerlingenraad 

Hayley, Lucas, Senn, Evy, Mike, Luna, Maud 

 
Schoolreis   

 
Over 2 weken is het zover! We gaan op schoolreis 
naar Drievliet. Wat hebben de kinderen er nu al veel 

zin in, als we de verhalen erover horen!  
  

Hierbij nog wat informatie voor vrijdag 24 juni:  
• 08.20 uur Schooldeuren open   
• 08:30 uur Kinderen aanwezig in de klas    

• 09:00 uur  Begeleiders aanwezig op school  
• 09:15 uur Naar de bus 

• 09:30 uur  Bus vertrekt naar Drievliet 
• 10:00 uur        Entree park   
• 15:30 uur  Bus vertrekt richting school   

• 16:00 uur Aankomst op school.   
Kinderen gaan vanuit de bus naar huis met 

ouders/verzorgers/opa’s/oma’s/oppas/bso.    
  

De juffen zullen een Parro-bericht eruit sturen als de bus vertrokken is vanuit 

Drievliet.  
  

Alle kinderen nemen hun eigen gevulde rugzak mee: 10-uurtje, lunchpakket, 
voldoende drinken en een (fles)beker drinken om de watervoorraad geregeld bij te 

kunnen vullen. Snoep houden we beperkt; voorkeur gaat uit naar gezonde 
tussendoortjes.   
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Kwink 
 

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met keuzes maken. De komende 
twee weken gaan we aan de slag met de Kwinkslag Code Help! We leren een rap 

aan over emoties en hoe we andere kunnen helpen.  
  

Bij Kwink gaan we volgende weken gaan we met de onderstaande doelen aan de 
slag.   

Onderbouw    

(groep 1, 2 & 3)   

Middenbouw    

(groep 5 & 6)   

Bovenbouw    

(groep 7/8)   
Kwink van de week  

  
Ik onderzoek hoe ik kan 
helpen als ik een emotie 

bij de ander zie 

Kwink van de week    

  
Ik onderzoek welke hulp 
passend is als ik emoties 

bij een ander zie. 

Kwink van de week   

  
Ik onderzoek hoe ik 

passend kan reageren als 
ik emoties zie bij een 

ander. 

   
Bij deze doelen hoort de Kwinkslag: Code help.  

Zie ik het? Doe ik iets? Of wat doe ik eigenlijk?!  
 
Oudernieuws Kwink 

Daarnaast is het oudernieuws vanuit Kwink ook weer aanwezig. 
Hier kunt u zien waar we mee bezig zijn en kunt u ook de 

koelkastposter vinden!  
Oudernieuws 4 (kwinkopschool.nl) 
 

 
Kwinkhoek 

Daarnaast zijn we met de werkgroep en de leerkrachten bezig om de Kwinkhoek 
te vernieuwen.   
Daarbij hebben we een leuke poppenkast die we willen omtoveren tot 

Kwinkpoppenkast. Bent u een creatieve ouder en vind u het leuk om de 
poppenkast om te beschilderen met kwinkdieren? Stuur dan een mailtje naar 

linda@keijzerschool.nl   
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Zwangerschap  

Beste ouders en verzorgers,  

Na de meivakantie mocht eindelijk het hoge woord 

eruit! Ik ben in verwachting van ons eerste kindje. 

Na de zomervakantie zal ik nog een aantal weken 

werken, om er vervolgens even tussenuit te 

piepen en te kunnen genieten van mijn verlof en 

natuurlijk straks de kleine. Mijn verlof zal eind 

september ingaan, omdat ik in oktober/november 

ben uitgerekend. Daarbij zal ik na mijn verlof 

natuurlijk weer in de klas te vinden zijn. Dit zal 

rond de voorjaarsvakantie zijn. De vervanging van 

het verlof is zo goed als rond en zal naar de 

ouders van (volgend schooljaar) groep 6 

gecommuniceerd worden, zodra deze definitief is. 

Lieve groeten, juf Linda 

 

Trouwen 

 

Eindelijk is het dan zover…juf Marjolein gaat trouwen op 25 juni 2022. Zij zal 

vanaf 24 juni t/m 1 juli afwezig zijn, omdat zij ook gaat genieten van een 

huwelijksreis met haar gezin. Wij wensen Marjolein en Tim al het geluk. 
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Juf Bea 
 

Hallo allemaal, 
  

De meivakantie zit er inmiddels weer 
op. Ook al ben ik met pensioen, toch 
heb ik ook lekker vakantie gevierd! 

Wij zijn gaan kamperen in Brabant in 
een wel heel bijzondere tent(zie foto). 

Dat heet een Yurt. 
Maar we hadden onze fietsen natuurlijk 
meegenomen en dus heb ik mijn 

cadeaubon Happen en Trappen 
gebruikt, die ik via de OV van alle 

kinderen van de Keijzerschool had 
gekregen. 
Wij hebben een hele mooie route 

gefietst, die heet: Smokkelen over de 
grenzen van Baarle-Nassau. (Voor de 

bovenbouw: zoek Baarle-Nassau maar 
eens op, want dat is een bijzondere 
plaats.) 

Onderweg hebben we steeds in 
verschillende restaurantjes iets 

gegeten. Het was heel erg leuk en lekker! 
Nogmaals: bedankt iedereen voor dit originele cadeau!! 
  

Groetjes, 
Juf Bea 

 

Gevonden voorwerpen 

De laatste tijd zijn er weer een aantal gevonden voorwerpen verzameld bij ons op 

school. Herkent u een van deze voorwerpen?! 
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