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Hoera! 

 

18 mei Daan   6 jaar 

21 mei Floor   5 jaar 

22 mei Abel   8 jaar 

24 mei Quinten  5 jaar 

   Dailey   8 jaar 

26 mei Lizzy   6 jaar 

29 mei Hoessein  8 jaar 

2 juni  Emmelie  7 jaar 

9 juni  Miquel  8 jaar 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 AGENDA  

19 mei  OV 

23 mei MR 

   Leerlingenraad 

25 mei Studiedag 

26 mei Hemelvaart 

27 mei Vrij 

6 juni  2e Pinksterdag 

10 juni Keijzerwijzer 12 

 

 
  

                                                                                                                                           
  

                                                                                                                                           

                      

 

 

 

Nummer 11, 13 mei 2022 
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Vanuit de directie 
 

Het schooljaar schiet al een heel eind op en wat is het dan fijn dat geplande 
activiteiten in april gewoon door zijn gegaan. De kinderen en het team hebben 
genoten van de paasviering: eieren zoeken in het Bentwoud door groepen 5 t/m 8 

en voor de groepen 1 t/m 3 kleine opdrachtjes uitvoeren in en rondom de school. 
Als afsluiter lekker pannenkoeken eten op school, dankzij de heerlijke baksels van 

veel ouders!  
En wat dacht u van de Koningsspelen! Supergezellig met de spelletjes rondom de 

school voor de groepen 1 t/m 3, onder begeleiding van veel hulpouders. En de 

kinderen uit groep 4 t/m 8 heeft deelgenomen aan verschillende clinics, zoals 

rolschaatsen en tennis. Daarvoor hebben de kids in de klas een lekker 

Koningsdagsontbijtje met elkaar gegeten en hebben we de dag kunnen aftrappen 

in de hal van de school met het Koningsspelenlied en –dans. 

Het waren twee zeer geslaagde activiteiten, mede dankzij het lekkere weer, 

dankzij de werkgroepen die de activiteiten super hebben georganiseerd en vooral 

ook dankzij de geweldige inzet van u, de hulpouders, op welke manier dan ook. 

Het bakken van pannenkoeken, het versieren van de school met Pasen en 

Koningsspelen, het begeleiden van fietsende leerlingen naar Bentwoud of het 

begeleiden van kleine groepjes bij de spelletjes of bij het uitvoeren van 

opdrachten in de wijk: Heel erg bedankt voor uw hulp! 

Oudertevredenheidsonderzoek 

Voor de meivakantie heeft u de mogelijkheid gehad om uw mening te geven over 

de school van uw kind via het oudertevredenheidsonderzoek. Ook de kinderen uit 

de groepen 6 t/m 8 zijn bevraagd over wat ze van de school vinden. Wat gaat 

goed, wat kan beter en hoe zit het met de (sociale) veiligheid op de Keijzerschool. 

Deze week hebben we de rapportage van de resultaten ontvangen. Heel fijn om te 

lezen dat maar liefst 48% van de ouders van de Keijzerschool de enquête hebben 

ingevuld! Dat is een mooie, hoge deelname. Alle leerlingen van de groepen 6 t/m 

8 hebben op school de vragen digitaal ingevuld. 

De rapportage zal eerst in het team en met de MR worden besproken. Uiteraard 

zal daarna de rapportage met u worden gedeeld, samen met de acties die daaruit 

voortvloeien. 

Toch wil ik u alvast de rapportcijfers melden die we van u en van de kinderen 

hebben ontvangen: 

De ouders geven ons een gemiddeld rapportcijfer van een 7,6! Dit cijfer is 0,6 

hoger dan het rapportcijfer van het vorige onderzoek. En daar zijn we superblij 

mee!   

De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 geven ons een gemiddeld 

rapportcijfer van een 8,4! Dit cijfer is 0,2 hoger dan het rapportcijfer 

van het vorige onderzoek. En daar zijn we heel erg trots op! 
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Wat betreft de veiligheidsbeleving onder de leerlingen scoort de Keijzerschool een 

4,3 (op een schaal van 5) en dat ligt 0,2 hoger dan het landelijke gemiddelde. 

Toch zijn daar wel wat opvallende onderdelen die aangepakt moeten worden, 

zoals: 

- Leerlingen doen elkaar op school wel eens expres pijn (schoppen, slaan). 

- Leerlingen worden wel eens uitgescholden door kinderen op school. 

- Leerlingen worden wel eens gepest op school. 

Bij deze drie onderdelen scoort de Keijzerschool onder het landelijke gemiddelde 

(-0,3) en zullen we actief aan de slag gaan om dit aan te pakken.  

Vakantierooster 2022-2023 

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023. Houdt u 

met de planning van uw vakanties en uitjes rekening met deze data? De 

studiedagen worden later bekend gemaakt. 

Herfstvakantie 22 oktober 2022 t/m 30 oktober 2022 

Kerstvakantie Vrijdag 23 december 2022 t/m 8 januari 
2023 

Voorjaarsvakantie Vrijdag 24 februari 2023 t/m 5 maart 2023 

Paasvakantie Vrijdag 7 april 2023 t/m maandag  10 april 

2023 

Meivakantie (incl. Koningsdag) 24 april 2023 t/m 7 mei 2023 

Hemelvaartsdag en de vrijdag 
daarna  

Donderdag 18 mei 2023 t/m vrijdag 19 
mei 2023 

Tweede Pinksterdag  Maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie  8 juli 2023 t/m 20 augustus 2023 

 

Studiedag 25 mei 

Op woensdag 25 mei a.s. zal het team de uitgevoerde plannen van dit schooljaar 

gaan evalueren en onze blik richten op het schooljaar 2022-2023. Welke 

ontwikkelingen kunnen worden afgerond,  welke worden volgend jaar 

gecontinueerd en welke nieuwe beleidsvoornemens moeten worden aangepakt? 

Zo blijft het onderwijs op de Keijzerschool continu in ontwikkeling! Ook zal het 

team geïnformeerd worden over de nieuwe rekenmethode, die volgend schooljaar 

zal worden ingevoerd: Wereld in Getallen-5. Op deze studiedag zijn alle kinderen 

vrij.  

Schoolkamp groep 7/8 

Gelukkig kan en mag het weer! Groep 7/8 gaat van maandag 16 t/m woensdag 18 

mei op schoolkamp. Dit jaar gaan ze naar een groepsaccommodatie op de 

Paasheuvel in Vierhouten. Onder leiding van juf Jolanda en juf Maaike, samen met 

drie begeleidende ouders, worden allerlei bos- en spelactiviteiten ondernomen om 

er een gezellig schoolkamp van te maken.  

Juf Amy zal de drie dagen juf Maaike gaan vervangen in groep 4. Juf Naomi staat 

dan op maandag t/m woensdag voor groep 5. 

Wij wensen hen allen een heel leuk en gezellig schoolkamp toe! 
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Vanuit de MR 

OPROEP VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 

Aan het eind van dit schooljaar loopt de zittingstermijn van beide ouders die 
zitting hebben in de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad af. We zijn 
daarom op zoek naar ouders die zich voor deze taak beschikbaar willen stellen.  

De Medezeggenschapsraad vergadert 6-8 keer per schooljaar in de avonduren en 
praat mee over het beleid op school. Mocht u geïnteresseerd zijn om namens de 

ouders de komende drie jaar mee te praten over de belangrijke zaken die spelen 
op de Keijzerschool, stuur dan uiterlijk 23 mei a.s. een mailtje 
naar mrkeijzerschool@gmail.com. Graag in deze mail even kort toelichten waarom 

u graag toe zou treden tot de MR. 
  

Aan de hand van het aantal aanmeldingen wordt bekeken of er verkiezingen 
gehouden zullen worden. Wij houden u hierover op de hoogte. 
  

Met vriendelijke groet, 
De Medezeggenschapsraad 
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Informatie 
 

Kwink 
De meivakantie is voorbij en deze weken zijn we naast Kwink ook weer druk bezig 

met groepsvorming. In de klassen worden er met de groep 

samenwerkingsactiviteiten uitgevoerd, om er weer voor te zorgen dat er een fijne 

sfeer is in de groep.  

 

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 wat de 

ander wil. 

Kwink van de week   

 

Ik onderzoek wat ikzelf 
en de ander wil en kies 

samen een oplossing.  

Kwink van de week  

 

Ik kan een keuze 
maken die werkt voor 

mijzelf en de ander.  

  

Bij deze doelen hoort de Kwinkslag: De keuze-

check. 

 

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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Koningsspelen 
 
Op vrijdag 22 april waren de Koningsspelen. Wat was dat een feestje!  

De openingsdans, gevolgd door een ontbijt in de klas en aan de slag met 
spelletjes en clinics.  
 

Wij willen alle hulp onwijs bedanken! Zonder jullie was het niet zo'n geslaagde dag 
geweest!  

 
Enthousiast geworden voor het rolschaatsen? Kom een proefles doen! 
De kinderen die hebben meegedaan aan de rolschaatsclinics, zijn van harte 

welkom om een proefles mee te doen! Dit kan vanaf 1 juni op de vrijdagen om 
16.00 uur. Je kunt je hiervoor aanmelden bij info@rolling90.nl. 

 

Schoolreis 

 

Op 24 juni gaan wij op schoolreis!  

Dit jaar gaan wij naar Drievliet met de groepen 

1 t/m 6. 

De kosten bedragen €27,50 per leerling.  

Van dit bedrag betalen we de entree, het 

vervoer en een ijsje voor iedereen! 

U kunt het bedrag van €27,50 overmaken op:    
   

Rabobank rek.nr.: NL43 RABO 03750.17.771   
T.n.v. Penningmeester Oudervereniging, 
Papaverlaan 44, Moerkapelle.   

O.v.v.: Schoolreis en naam plus groep van uw 
kind(eren)   

 
Mocht u moeite hebben met het in één keer betalen van dit bedrag kunt u terecht 
bij de directie om een regeling te treffen. 

U kunt ook via deze link subsidie aanvragen bij de gemeente. Heeft u hier hulp bij 
nodig kunt u terecht bij de intern begeleider.  

Overige informatie ontvangt u op een later tijdstip.  
 
Help – wie weet waar de sieraden van Elin zijn? 
 

Een paar weken geleden heeft Elin uit groep 3B haar sieraden afgedaan bij de 
gym. Ze is ze vergeten mee te nemen, maar na onze groep heeft iemand anders 

deze voor haar mee terug genomen. De sieraden zijn alleen niet bij Elin terecht 
gekomen, en geen van de leerkrachten weet hier van. Daarom bij deze een 
oproepje via u als ouder: heeft een van de kinderen de sieraden meegenomen, 

maar is deze vergeten aan Elin te geven? Of weet iemand waar ze zijn 
neergelegd? 

Het gaat om een kettinkje en een ring met een panda er op, en een armbandje 
waarop Elin haar naam is gegraveerd. Info en/of de sieraden zelf kunnen worden 
gegeven aan juf Kara.  

We horen het heel graag, alvast bedankt! 
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Gevonden voorwerpen 

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

school. Herkent u een van deze kledingstukken?! 
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