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 DECEMBER
1 december
2 december
4 december
8 december
8 december
17 december
18 december
21 dec t/m
1 januari
8 januari

Juf Leonie komt met Robbin op
school
GMR vergadering
Sinterklaasfeest op school
Onderwijskundige dag, groepen
1 t/m 4 zijn vrij
MR-vergadering
Kerstlunch voor alle leerlingen
Alle kinderen zijn om 12.00 uur
vrij!
Kerstvakantie

Flessenactie

Nieuwe leerling
Larissa zal in december bij ons op school
beginnen. Wij heten Larissa van harte welkom
in groep 1 en wensen haar een plezierige tijd
toe op “de Keikamp”.

Bezoek Sint
Ook dit jaar brengen Sinterklaas en Piet op vrijdag 4 december een bezoekje aan de kinderen
van onze school. Zij zullen de kinderen van
groep 1/2 en van groep 3/4 om de beurt in de
gymzaal ontvangen.
Nadat dit is afgelopen, lopen Sinterklaas en Piet
nog even buiten langs de lokalen van de andere
groepen om gedag te zwaaien.

De groepen 5 t/m 8 hebben een eigen programma met cadeautjes en surprises.
De kinderen hoeven voor de kleine pauze geen
eten en drinken mee te nemen.
Zij hebben ’s middags gewoon school.

Einde verlof juf Renske
Op 4 januari 2020 zal juf Renske Klein Gunnewiek terugkeren van haar zwangerschapsverlof.
Zij zal op maandag, dinsdag en woensdag gaan
werken. Op dit moment is nog niet bekend wie
naast juf Renske groep 3/4 voor zijn/haar rekening zal nemen. Zodra dit bekend is brengen wij
u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

Verkiezingen ouderraad
Er zijn dit jaar verkiezingen voor de ouderraad.
De ouderraad is op zoek naar 1 ouder die zich
beschikbaar wil stellen voor de ouderraad.
Een OR is een door de ouders gekozen groep
van ouders die allerlei activiteiten organiseert
ten behoeve van de leerlingen en hun ouders.
De functies van de ouderraad zijn:
* Een "gedeeltelijke" beleidsmatige functie: de
OR kan de MR adviseren;
* Een ondersteunende functie: het organiseren
van activiteiten en feesten, controleren geld
van de TSO;
* Een activeringsfunctie: de betrokkenheid van
de ouders bij de OR (en school) vergroten en ze
op een gemakkelijke manier op de hoogte
brengen van het reilen en zeilen van de OR;
* "klankbord" functie: vragen of opmerkingen,
waar u niet direct mee naar 't team of de MR
wilt gaan, kunt u doorgeven aan de OR die het
dan weer "doorspeelt" naar het team of de MR.
De OR van onze school bestaat uit ouders die
voor 3 jaar zitting hebben en daarna weer voor
3 jaar kunnen worden herkozen. De ouderraad
legt (jaarlijks) verantwoording af van hun
werkzaamheden en activiteiten d.m.v. een
jaarverslag. Deze ligt ter inzage op school en
wordt in maart/ april met de nieuwsbrief
meegestuurd.
Als er meer kandidaten dan plaatsen zijn,
wordt er een verkiezing uitgeschreven onder

alle ouders van de school. Ouders die zich als
kandidaat beschikbaar willen stellen voor de
OR, kunnen dit persoonlijk doorgeven aan de
voorzitter van de OR: Leon te Slaa of mailen
naar
lteslaa@hotmail.com
Aanmelden kan tot 31-12-2020.
Voortgezet Onderwijs
De leerlingen van groep 8 krijgen jaarlijks “De
VO-gids”. Hierin vindt u informatie over de
overgang van het basis- naar het
voortgezet onderwijs. Verder
staan o.a. de verschillende richtingen binnen het voortgezet
onderwijs beschreven. Voor alle
belangstellenden is een digitale
versie van “De VO-Gids” beschikbaar via onderstaande link:
http://www.devogids.nl/schoolkeuzeinfo/verder-zoeken
“Het is een feit, de Keikamp gaat voor
duurzaamheid.”
Samen met Slim Opgewekt Scholen zijn we
verduurzaamd.
Op het dak van de school liggen inmiddels 58 zonnepanelen, die samen met de te
plaatsen ledverlichting in de school, zorgen
voor een jaarlijkse besparing van ruim 12.646
kg CO2 per jaar.
Via een educatief bewustmakingsprogramma,
het Wattsons Lab, werden leerlingen meegenomen in de wereld van duurzaamheid en kli-

maatverandering. In het lab konden leerlingen
de afgelopen tijd zelf alles ontdekken over afval, eten, water en energie. Door opdrachten
en proefjes te doen in het lab werden de leerlingen zelf ook slimme onderzoekers over duurzaamheid. Eén van de onderdelen in het programma was het maken van een duurzame
wens. De kinderen dachten na over hoe de wereld er over 15 jaar uitziet.
Julia uit groep 4: “We moeten meer met de
fiets of auto’s met zonnepanelen of auto’s op
stroom. Minder gas is beter voor de natuur.”

Op vrijdag 20 november sloten de Wattsons
samen met de hele school het programma
feestelijk af en werden alle duurzame wensen
voor de komende 15 jaar begraven in een tijdcapsule op het schoolplein. Over 15 jaar wordt
de tijdcapsule opgegraven en zien de leerlingen, die dan 15 jaar ouder zijn, of hun duurzame toekomstwens is uitgekomen.

De webwinkel!
Beste ouders/verzorgers,
Onze school webwinkel is weer geopend vanaf
7 december om 12.00 uur! Met hulp van groep
⅞ staan er weer allemaal leuke dingen op onze
webwinkel. Wij hebben bijvoorbeeld leuke
vogel voerbakjes, producten als shampoo, bad
spullen, kerstartikelen en decoraties. Als u
interesse heeft in onze producten op de
webwinkel, ga dan naar
https://keikamp.schoolwebwinkel.nl/
Van Eva, namens groep 7/8.

spelen (bij slecht weer binnen). Er staat een
leuke vergoeding tegenover en tevens blijven je
kinderen ook gratis over op deze dag. Eventuele broertjes/zusjes zijn natuurlijk altijd welkom
om ook mee te komen. Hebt u belangstelling,
geef dit dan zo snel mogelijk aan bij Manon
Straatmans
(manon.straatmans@dekeikamp.nl)

Wist je dat je hiermee allerlei mooie prijzen
kunt winnen? Elke maand worden er honderd
Rode Pluimen t.w.v. €25,- verloot, 2 prijzen van
€ 500,- aan reischeques en een hoofdprijs van
€ 1.000,- aan reischeques. Hoe je meedoet?
Ook dat is makkelijk. Stop tien batterijen in een
zakje, doe er een briefje bij met je naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres en inleveren
maar. Dat is alles!

Oproep
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen
dat we op zoek zijn naar een nieuwe
overblijfouder. Helaas heeft tot nu toe nog
niemand zich aangemeld. Er zijn diverse
mogelijkheden zowel vast, als invaller of bij
toerbeurt.

Die gesprekken waren er ook tijdens de
vredesweek (en de week tegen het pesten);
kijken we naar verschillen of naar
overeenkomsten en wat verbindt ons
eigenlijk…?

Als je je lege batterijen aanbiedt bij een officieel inleverpunt, weet je zeker dat ze zorgvuldig
worden verwerkt. In totaal zijn er in ons land
zo’n 24.000 locaties waar dat kan. 1 van die
locaties is bij ons op school. Bij de hoofdingang
staat de batterijenton. Help ons sparen voor
een goed milieu en voor korting op speelgoed
voor onze leerlingen.

De TSO (tussen schoolse opvang) is dus nog op
zoek naar een overblijfouder. Het gaat om elke
donderdag en de vrijdag om de week, na de
Kerstvakantie van ± 11.45-13.15 uur.
De TSO wordt op “de Keikamp” gedraaid met
vaste vrijwillige overblijfouders. Als overblijfouder ben je eerst bij de kinderen in de
klas. Ze hebben eerst een kwartier om te eten.
Daarna begeleid je de kinderen bij het buiten

Batterijen
Het is goed voor het milieu als je lege batterijen
inlevert op een daarvoor bestemde locatie.
Batterijen bevatten stoffen die schadelijk
kunnen zijn voor mens en natuur.
Lever ze in en WIN!

GVO-lessen
In de GVO-lessen van de afgelopen tijd is er
aandacht geweest voor ‘elkaar leren kennen’,
bijvoorbeeld door een voorwerp te laten zien
dat belangrijk voor je is. Aan dat voorwerp zit
vaak een verhaal wat bij jou past en iets over
jou zegt. Het verhaal de Gouden sleutel paste
daar goed bij en leverde mooie gesprekken op.

In de Kinderboekenweek met het thema: ‘En
toen…’ leerden we wie Maarten Luther was en
wat hij heeft betekend. We hebben nagedacht
over wat we belangrijk vinden; hoe iemand
eruit ziet of hoe iemand doet. In de onderbouw
dachten we na over een huis voor jezelf en een
huis voor God, wat zou daar allemaal te zien
zijn…?
Na de herfstvakantie zijn we bezig geweest met
‘iets teruggeven’ en wat betekent het en

gebeurt er als je iemands schulden
kwijtscheldt..? We hoorden een verhaal over
vergeven en maakten een ‘banner’ met de
tekst; ‘behandel een ander zoals jezelf
behandelt wilt worden’.
De kinderen uit de onderbouw hoorden het
verhaal over het verloren schaap en leefden
zich in hoe het is als je verdwaald bent en
iemand gaat je zoeken.
Met drie fijne groepen is er tijdens de les veel
te ontdekken, te bespreken en te doen!
Kerstviering: donderdag 17 december
Dit jaar houden wij op school een kerstlunch.
Om 12.00 uur gaan de kinderen in hun eigen
groep genieten van een overheerlijke lunch,
verzorgd door restaurant Baan.
De leerlingen hoeven voor tussen de middag
geen eten en drinken mee te nemen. De leerlingen blijven allemaal (kosteloos) over en zijn
deze dag gewoon om 15.15 uur vrij.
De leerlingen moeten zelf een bord, bestek
(mes/vork/lepel) en beker voorzien van naam
meenemen. Wilt u dit donderdagmorgen (in
een plastic zak) meegeven aan uw kind?

Laatste schooldag dit kalenderjaar: vrijdag 18
december
Deze ochtend starten de leerlingen gewoon om
8.30 uur.
Op deze dag ruimen we alles op en krijgen alle
leerlingen allerlei spullen mee naar huis, waarna zij om 12.00 uur beginnen aan de kerstvakantie. Denk aan het meenemen van een grote
tas.
De kerstvakantie duurt tot en met 1 januari
2021.
Tot slot namens het team van O.B.S. De
Keikamp:

