Openbare basisschool
“de Keikamp”
Zonnekamp 13
7274 AX Geesteren (Gld)
website: www.dekeikamp.nl
E-mail: directie@dekeikamp.nl
De nieuwsbrief is een informatieblad voor ouders en
leerlingen van O.B.S. “de Keikamp”. De nieuwsbrief wordt
maandelijks gemaild of meegegeven aan de oudste leerlingen van uw gezin op onze school.

KALENDER APRIL
1 april
2 april
5 april
7 april
12 april
13 april
14 april
16 april
20/21 april
23 april
26 april

Paasviering
Studiedag (Goede vrijdag) alle
leerlingen zijn vrij
2e paasdag alle leerlingen zijn vrij
Groepsbesprekingen groepen 5/6
en 7/8
Groepsbespreking groep 3/4
MR-vergadering
GMR-vergadering
Groepsbespreking groep 1/2
Centrale Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Start meivakantie t/m 7 mei

Hoera een broertje
Hoera Stephanie heeft een broertje! Gerrit,
Harmke en Stephanie: van harte gefeliciteerd
met de geboorte van jullie zoon en broertje
Cornelis!

Groepsbesprekingen
Er worden diverse gesprekken gevoerd binnen
de school over de resultaten en het welbevinden van de leerlingen. Ook dit schooljaar zijn er
weer groepsbesprekingen gepland. Tijdens deze besprekingen gaan de leerkrachten over hun
groep in gesprek met de zorgcoördinator.
Het is belangrijk om de leerlingen in beeld te
krijgen en/of te houden.
Deze besprekingen vinden na schooltijd plaats.

HVO/GVO
Op 16 mei heeft u een mail ontvangen over de
opgave voor de HVO/GVO lessen voor komend
schooljaar.
Aangezien we nog niet van iedereen een reactie hebben ontvangen, bij deze een reminder.
Graag voor woensdag 7 april een reactie, via
directie@dekeikamp.nl

Centrale Eindtoets groep 8
Op 20 en 21 april ’s morgens is de Cito eindtoets voor de leerlingen van groep 8. Wilt u
hiermee rekening houden bij eventueel te
plannen afspraken? Wij als school hebben gekozen voor de digitale adaptieve eindtoets.
Thuis lezen
Om het leesplezier thuis nog meer te stimuleren willen we u als ouders graag wijzen op de
“Afhaalbieb-service”. Via onderstaande link
kunt u een verrassingstasje voor uw kinderen
reserveren:
https://www.oostachterhoek.nl/afhaalbieb.ht
ml

Paasviering
Op donderdag 1 april wordt er ’s middags in
alle groepen Pasen gevierd. Elke leerkracht
heeft zelf een leuk middagprogramma. Voor de

kinderen is er nog een leuke en vooral lekkere
verrassing.

Koningsspelen
Helaas is het dit jaar niet mogelijk om voor de
groepen 5 t/m 8 een gezamenlijke sportdag te
realiseren met alle Borculose basisscholen. In
plaats daarvan wordt er door de SFB, na de
meivakantie, een sportdag op elke school
georganiseerd. De datum zal nog volgen.
Wel staan er voor vrijdag 23 april voor de
groepen 1 t/m 8 wat leuke activiteiten gepland.
Dit zal dan op school plaatsvinden. Wij zouden
het leuk vinden als de leerlingen zoveel
mogelijk in het oranje op school komen!
Gym
De gymlessen zullen zoveel mogelijk buiten
plaatsvinden. Wilt u op de maandag en de
donderdag ervoor zorgen dat uw kinderen geschikte schoenen aantrekken?
Vervanging
Na de meivakantie zal juf Rhodé Nijhof juf Manon vervangen. Juf Rhodé heeft al een paar

keer een vervanging gedaan voor onze school,
dus voor de kinderen geen onbekende juf. Zij
zal zichzelf in de volgende nieuwsbrief aan u
voorstellen.
Juf Manon is, na de meivakantie, 28 weken
zwanger en mag niet meer voor een grote
groep kinderen lesgeven. Dit i.v.m. de Coronamaatregelen.
Wel blijft juf Manon op school om ondersteuning te bieden aan groepjes kinderen of voor
andere werkzaamheden.

Doekoe
Van maandag 19 april tot en met zondag 23
mei 2021 vindt de Doekoe-actie plaats bij Coöp
in Borculo. Met deze spaaractie sparen klanten
voor sport- en spel materialen voor scholen in
de buurt.
Hoe werkt Doekoe?
Alle Coöp-klanten krijgen tijdens de actieperiode gratis Doekoe-munten bij geselecteerde
actieproducten. Klanten kunnen de munten in
de winkel doneren aan een school naar keuze.
Hiermee kan de school uiteindelijk sport- en
spelmaterialen bestellen in de speciale Doekoewebshop.
Helpt u ons sparen?

