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Hoera! 

5 jul  Ashmita 10 jaar 

 

De volgende kinderen zijn jarig in de 

zomervakantie.  Alvast gefeliciteerd!  

 

11 jul  Lilly   6 jaar 

   Finn   8 jaar 

14 jul  Jelle   7 jaar 

17 jul  Jaxson   5 jaar 

   Waylon   5 jaar  

26 jul  Mia   6 jaar 

28 jul  Senna   8 jaar 

29 jul  Dex   7 jaar 

7 aug  Luke   7 jaar 

   Senn   7 jaar 

12 aug  Ivy   7 jaar 

13 aug  Julian   11 jaar 

   Stijn    6 jaar 

15 aug  Nisha   5 jaar 

   Angelina   11 jaar 

   Seane   8 jaar 

16 aug  Seth   6 jaar 

20 aug  Vesper   6 jaar 

 

 

 

 AGENDA  

4 jul  Inloopmoment rapporten 

6 jul  Musical groep 7/8 

8 jul  Laatste schooldag. 12:00 vrij! 

   Start zomervakantie!  

22 aug Eerste schooldag! 

 

 

 

Welkom! 

 
Wij wensen Yanis, Lilly-Luca, Lauren, Liam en Rafisa na de 

zomervakantie een hele fijne basisschooltijd bij ons op de Keijzerschool! 
  

                                                                                                                                           

Nummer 13, 1 jui 2022 
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Vanuit de directie 

Nog één week! 

Bijna start de laatste schoolweek en dan zit het schooljaar 2021-2022 erop. Na 

een start dat nog volop in het teken stond van corona en de beperkende 

maatregelen (geen ouders in de school), en zelfs een week een lockdown (net 

voor de kerstvakantie)....  

naar een schooljaar waarin steeds meer mogelijk was, ouders weer de school in 

mochten en allerlei activiteiten weer konden doorgaan!  

 

Wanneer u dit leest is net het jaarfeest achter de rug. Volgende week nog de 

musical en de afscheidsavond van groep 8 en dan kunnen we terugkijken op een 

geslaagd schooljaar! 

Alle coronaperikelen lijken zo'n tijd geleden, maar dat komt toch voornamelijk 

door het geringe aantal zieke leerkrachten op de Keijzerschool. Sinds maart zijn er 

niet of nauwelijks leerkrachten ziek geweest zodat fysiek onderwijs door heeft 

kunnen gaan en daar zijn we heel erg blij mee. We hebben vanaf dat moment 

geen klassen naar huis hoeven sturen of zelfs online onderwijs hoeven geven. (Er 

zijn scholen in de regio geweest die wel klassen naar huis hebben moeten sturen 

vanwege personeelstekort of ziekte).  

Binnen het onderwijsveld wordt al wel nagedacht welke maatregelen uit de kast 

gehaald moeten worden om oplopende coronabesmettingen terug te dringen en 

over hoe klassen moeten worden opgevangen, wanneer er sprake is van toename 

van het aantal coronagevallen. Het is helaas zo dat we er niet vanaf zijn.  

Maar komende week staat de Keijzerschool helemaal in het teken van afronden, 

de laatste zaken nog even vastleggen, een gezellige laatste schooldag en 

langzaamaan richting zomervakantie kijken. We hebben er allemaal heel veel zin 

in!  

Ik wens u allen een heerlijke, zomerse, fijne zomervakantie toe en zie u graag 

weer op maandag 22 augustus voor de start van het nieuwe schooljaar.  

Vrijdag spelletjesochtend! 

Vrijdagochtend 8 juli mogen alle leerlingen een gezelschapsspel mee naar school 

nemen. Geen  elektronische spelletjes of digitale games. Die kunt u voor thuis 

bewaren en zijn vaak te kwetsbaar om mee naar school te nemen. In een aantal 

groepen wordt ook nog om emmers en schoonmaakdoekjes gevraagd om de 

kasten in de klas eens flink uit te soppen. Dit leest u wel in een Parroberichtje van 

de leerkracht.  

Op deze laatste dag krijgen de groepen 3 t/m 8 nog wel gym op het 

kunstgrasveld. Om 12 uur is de school uit en kan de welverdiende vakantie gaan 

beginnen. 
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OV wordt OR 

Dit schooljaar rondt ook de oudervereniging van OBS Keijzerschool haar 

activiteiten af en zullen zij zich per 1 augustus a.s. opheffen. De activiteiten zullen 

worden overgenomen door de ouderraad, die onder de verantwoordelijkheid valt 

van de school en de MR (financiële verantwoording).  

Ik wil namens het team alle OV-leden die zich zo hebben 

ingezet voor de Keijzerschool en de kinderen enorm 

bedanken voor hun inzet en toewijding om de activiteiten te 

organiseren en te regelen. Met name wil ik hierbij het 

dagelijks bestuur van de oudervereniging extra in het 

zonnetje zetten. Trisja Gravendeel, José van Rijswijk en Eline 

Pak: heel erg bedankt voor jullie (jarenlange) inzet op de Keijzerschool!   

Klassenouders gezocht! 

Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar een klassenouder voor elke 

groep. Een klassenouder helpt mee om de verschillende activiteiten door het 

schooljaar heen voor alle groepen te organiseren. Denk aan: sint, kerst, Pasen, 

koningsspelen, jaarfeest, dag van de leraar etc. Bij deze activiteiten zijn ook altijd 

leerkrachten betrokken in de werkgroep. Alle klassenouders komen samen in de 

ouderraad om de voortgang van de activiteiten te bespreken (ongeveer 7 keer per 

schooljaar).   

De klassenouders roepen hulp in van andere ouders uit de groep wanneer 

ouderhulp nodig is. Ook heeft een klassenouder een signalerende functie, wanneer 

er iets speelt onder de ouders, zodat dit naar de leerkracht gecommuniceerd kan 

worden.  

In dit protocol ‘Klassenouder en ouderraad’ kunt u lezen welke taken er worden 

verwacht van een klassenouder.  

Heeft u zin om volgend schooljaar deze taak op te pakken? Of wilt u als 

klassenouder meegaan met de huidige groep? Geef uw naam dan door aan de 

huidige leerkracht! Mochten er meer gegadigden zijn dan zal er wellicht een 

keuze gemaakt moeten worden door de groepsleerkracht. 

Mocht u vragen hebben de rol van klassenouder dan kunt u daarvoor terecht bij 

de leerkracht, directie of de huidige klassenouders.         

TSO-vrijwilliger- iets voor u? 

Een groep enthousiaste ouders en een pedagogisch medewerker zoeken 

versterking voor het toezicht houden bij de tussenschoolse opvang (TSO).  

In drie shifts van een half uur worden alle groepen van OBS Keijzerschool tussen 

de middag opgevangen door TSO-vrijwilligers. De kleutergroepen spelen op het 

pleintje naast de school. De groepen 3 t/m 8 spelen op het kunstgrasveld van de 

voetbalvereniging.  
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Als TSO-vrijwilliger: 

- haal en breng je de groep,  

- hou je toezicht op het spelen van de kinderen en  

- heb je een korte overdracht naar de leerkracht toe, die de groep weer van 

je overneemt.  

We streven ernaar om zoveel mogelijk de vrijwilliger te koppelen aan dezelfde 

groep. De vrijwilliger krijgt per half uur een vergoeding van €5,- dat maandelijks 

wordt uitgekeerd. Daarbij worden de maximale vergoedingen voor vrijwilligers in 

acht genomen. 

Je kunt kiezen welke dag jou het beste uitkomt; je kunt je opgeven voor één of 

meerdere dagen per week of om incidenteel in te vallen. Heb je interesse? Heb je 

vragen? Je kunt daarvoor terecht bij Femmie.     
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Informatie 

Jaarfeest 

Vanmiddag was het eindelijk zover, het jaarfeest! Wij kijken terug op een 

geslaagde middag met een hoop blije gezichten, leuke spelletjes en genoeg om te 

snoepen. De glittertattoo’s waren een groot succes en sommige kinderen waren 

niet weg te slaan van de stormbaan. Daarnaast was er de eerder aangekondigde 

taartenbakwedstrijd. Wat een prachtige en lekkere baksels hebben we voorbij zien 

komen! De prijs voor de beste taart ging uiteindelijk naar Nisha uit 1/2b en haar 

moeder. De unicorntaart en cupcakes die zij hadden gebakken, zag er niet alleen 

prachtig uit, maar smaakte ook nog eens heerlijk!  

Er is een kleine sfeerimpressie gemaakt, die u via deze link kunt bekijken!  

Wij willen via deze weg graag de OV bedanken voor de geweldige organisatie van 

deze middag. En daarnaast natuurlijk alle hulpouders die vandaag hun steentje 

hebben bijgedragen.  

 
Actie voor Oekraïne zeer geslaagd, onze leerlingenraad bestaat uit alleen 
maar toppers!   
  
Vorige week vond op de 
Keijzerschool de actie 
voor Oekraïne plaats. 
Deze actie werd (Na een 
ingebracht superidee van 
Floriene, dikke pluim!) 
georganiseerd door de 
leerlingenraad. Er werden 
koekjes, muffins en 
cupcakes gebakken en 
weer verkocht! Alles voor 
het goede doel. Op 
maandag, dinsdag en 
donderdag stonden er 
dikke rijen klanten te 
wachten bij het kraampje 
op het schoolplein. 
Kinderen maar ook 
ouders en oma's en opa's 
genoten zichtbaar van 
alle baksels. Maar naast 
deze actie konden er ook 
lege flessen ingeleverd worden, en dat hebben we geweten: 
boodschappenkarretjes en boodschappentassen vol met lege flessen, grote en 
kleine, alle formaten. Afgelopen maandag hebben we samen met juf Iris de 
flessen ingeleverd bij de Plus in Moerkapelle. Het was zo veel dat we echt niet 
alles lopend konden vervoeren. Gelukkig heeft de vader van Rinze, Merith en 
Eelke ons goed geholpen. De hele auto was afgeladen vol! Dankjewel daarvoor!   
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Maar nu het resultaat, tromgeroffel:   
De koekjes hebben opgeleverd € 147,10. Dank aan alle baksters en bakkers en 
aan alle kopers en eters natuurlijk! De statiegeldflessen-actie leverde € 162, 15 
op. Hier zit ook het bedrag in van de door groep 6 apart ingeleverde flessen. Wat 

een prachtig resultaat: € 309,25 in totaal.  

  
Lucas, Maud, Hayley, Floriene, Evy, Mike, Senn en Luna, de Keijzerschool is trots 
op jullie!  
  
Meester Hans 
 
Lekker lezen in de vakantie, leen een boek op school!  
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: Blijf ook in de 
vakantie lekker lezen!  
Lekker lezen kan natuurlijk alleen in een goed en leuk boek. 
Daarom willen wij de kinderen graag de kans geven om 
voor de start van de zomervakantie een boek uit te kiezen 
op school. Hoe gaat dat dan in z’n werk? 
Woensdag 6 juli tussen 12:15 en 12:45 is er de 
mogelijkheid om samen met uw kind een boek uit te komen 
kiezen in de schoolbibliotheek. Hiervoor moet het biebpasje 
even opgehaald worden bij de groepsleerkracht. Het 
uitgekozen boek mag gedurende de zomervakantie mee 
naar huis, zodat uw kind het boek in de vakantie kan lezen. 
Na de vakantie wordt het boek weer mee terug naar school 
genomen.  
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House of Typing  
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Samen lezen  

Lezen vergroot de woordenschat van je kind. Hierdoor wordt het voor je kind gemakkelijker om 
zich goed te kunnen uiten. En daardoor ook zijn gedachten en gevoel op een goede manier 
onder woorden te brengen. Bijna elk kind krijgt vanzelf de wil om te leren lezen. De 
voorbereiding van leren lezen begint al in de kleuterklas.  
Hoe kun je je kind helpen bij het leren lezen?  
Tips:  
  
Van 4 tot en met 6 jaar  

• Maak samen met je kind rijmwoorden.  
• Probeer de letters uit te spreken als klank. Dus de letter s niet als ‘es’ maar als 
‘sss’.  
• Doe het spelletje, ik zie ik zie wat jij niet ziet en het begint met een b.  
• Praat veel met je kind en laat je kind zelf ook vragen stellen.   

Van 7 tot en met 9 jaar  
• Probeer elke dag een kort moment samen te lezen. Liever 15 min. per dag, dan 
1 uur per week.  
• Grijp niet gelijk in als je kind een fout maakt, mogelijk verbetert hij/zij zichzelf 
al.   
• Indien je kind gefrustreerd raakt bij het leren lezen, probeer dan te helpen, blijf 
rustig.  
• Geef je kind complimenten bij het leren lezen.   
• Sluit het samen lezen leuk af door daarna zelf nog even voor te lezen.   
• Blijf veel met je kind praten, want dat vergroot de woordenschat. Dit zal helpen 
bij het begrijpend lezen.   

Van 9 tot en met 12 jaar  
• Probeer je kind te stimuleren om zelf te lezen. Ga samen naar de bibliotheek.  
• Ga in gesprek met je kind over het verhaal dat is gelezen.  
• Laat je kind eens voorlezen aan opa/oma of aan een broertje of zusje.   
• Speel samen spelletjes waarbij je kind ook moet lezen. Denk aan kwartet.  
• Geef je kind een abonnement op een tijdschrift of laat het stripboeken lezen.   
• Geef het goede voorbeeld. Pak zelf ook regelmatig een boek. Zien lezen, doet 
lezen!  

Vind je het moeilijk om jouw kind te helpen met taal of heeft jouw kind een taalachterstand? 
Vraag bij het CJG - de jeugdgezondheidzorg naar meer informatie over de Voorleesexpress! 
Dit is voor kinderen tot 8 jaar.   
Meer informatie over opvoeden en opgroeien www.cjghm.nl   
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