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De nieuwsbrief is een informatieblad voor ouders en
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leerlingen van uw gezin op onze school.

KALENDER FEBRUARI
8 februari
10 februari
15,16,17 febr.
17 februari
22 feb.
t/m 26 feb.

Scholen weer open
Start schoolfruit
Gezondheidsonderzoeken GGD
Inloopspreekuur GGD
Voorjaarsvakantie

Nieuw leerlingen
In januari zijn Meye en Larissa (groep 1) en Lune
(groep 4) bij ons op school begonnen. In februari
starten Vajen en Tim. Wij heten hen van harte welkom en wensen hen een plezierige tijd toe op “de
Keikamp”.
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Rapport en rapportgesprekken
In eerdere documenten heeft u kunnen lezen dat
de kinderen op 12 februari het rapport mee zouden
krijgen. Deze datum komt te vervallen en wordt
verplaatst naar 5 maart.
Om een goed rapport te kunnen schrijven, hebben
wij meetmomenten nodig. Dit doen wij o.a. door
CITO af te nemen. Zoals de situatie nu is, vinden wij
het niet verstandig om direct nadat de scholen
weer open mogen, alle toetsen af te nemen. Een
uitzondering hierop zijn de AVI en de DMT. Deze
worden voor de voorjaarsvakantie afgenomen. Zodoende krijgen we al een goed beeld wat het leesniveau van uw kind(eren) is (zijn). Vanaf week 6
krijgen de kinderen alle vakken weer aangeboden
en daarnaast richten we ons op de sociaalemotionele ontwikkeling en het opnieuw leren
werken en leren in een groep. Pas daarna gaan we
kinderen toetsen op de gebieden van rekenen, taal,
begrijpend lezen en spelling. Dan worden ook de
rapporten geschreven en met u besproken. Deze
gesprekken zullen plaatsvinden in week 11 (8 t/m

12 maart). In welke vorm deze gesprekken plaats
gaan vinden, hoort u nog van ons.
Aanwezigheid op school i.v.m. gezondheid
In het nieuws heeft u kunnen lezen dat het OMT
(Outbreak Management Team) het advies over het
verkoudheidsbeleid heeft aangepast. Hieronder de
link naar de handreiking neusverkouden bij kinderen
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkoudenkinderen
Als uw kind thuis moet blijven, maar niet ziek is, kan
hij/zij werk thuis maken. Dit kan in overleg met de
leerkracht.
Als een leerkracht klachten heeft of ziek is, dient
hij/zij ook thuis te blijven. We doen ons uiterste
best om vervanging te regelen of intern vervanging
te organiseren, maar er is een reële kans dat er
geen vervanging is. Aangezien we de groepen niet
kunnen samenvoegen, zal een groep op dat moment thuis moeten blijven.

Mag ik mij even voorstellen
Mijn naam is Mirthe Oonk. Ik ben 21 jaar en woon
in Neede samen met mijn vader, moeder en broertje Daan. Vanaf nu ben ik iedere vrijdag op de Keikamp als onderwijsassistent. Daarnaast werk ik ook
nog op obs het Stedeke, obs Stokkum en de DaVinci
in Neede. In mijn vrije tijd survival, hardloop en
wandel ik veel. Straks als het weer mag vind ik leuk
om met mijn vriendinnen uit eten te gaan en festivals te bezoeken.
Hoop jullie allemaal snel
op school te zien!
Groetjes Mirthe

Mag ik mij ook even voorstellen
Ik ben Julia en ik ben 19 jaar. Ik woon in Borculo.
Voor mijn studie onderwijsassistent zal ik vanaf februari tot en met juni op school te zien zijn in de
groepen 7/8. Omdat dit mijn examenjaar is begin ik
op maandag en dinsdag, maar dit zal zich uitbreiden
tot 5 dagen in de week.
Ik vind het super leuk om in mijn vrije tijd veel te
volleyballen en paard te rijden. Daarnaast ben ik
gek op reizen, vooral in Scandinavië.
Ik kijk er naar uit om jullie allemaal te gaan ontmoeten, dus hopelijk tot gauw.
Groetjes Julia

Schoolfruit
Op 10 februari start het schoolfruit weer.
Op woensdag krijgen de leerlingen een sinaasappel,
op donderdag een peer en op vrijdag een appel.

Traktaties
Een jarig kind mag trakteren, mits de traktatie
voorverpakt is (in de winkel/fabriek). Indien
kinderen die de afgelopen periode jarig zijn
geweest nog willen trakteren (dit mag, hoeft niet),
kan dit in overleg met de leerkracht, worden
afgesproken.

ESCHboxen verrijkingsmateriaal
De eisen die gesteld worden aan een passend
onderwijs aanbod voor hoogbegaafde/hoog
intelligente kinderen zijn de laatste jaren
veranderd. Het aanspreken en ontwikkelen van
verschillende vaardigheden, waarin alle talenten
van kinderen worden aangesproken is van groot

belang voor leerlingen met cognitief talent om zo in
de toekomst effectief en succesvol te zijn
Onze zorgcoördinator Aurora Hormes-Luchtmeijer
heeft een paar jaar geleden Eschwerk opgezet, dit
omdat er veel vraag was naar verrijkings- en verbredingsmateriaal met een doorgaande lijn betreffende leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong
op de scholen. Daarvoor heeft ze voor het rekenen,
taal en allerlei (geschiedenis/ander taal/kunst..) een
doorgaande lijn ontwikkeld. Dit is gemaakt voor de
leerlingen van de groepen 3 tot en met 8.
De leerling heeft naast uitdagend materiaal een
planningsmap die bijgehouden moet worden door
de leerling (en de leerkracht begeleidt dit). Een
stukje leren leren, planning en evaluatie (proces) is
hier van belang.
In de ESCHboxen zijn diverse verrijkingsmaterialen
verzameld en gebundeld. De materialen in deze box
staan los van/zijn aanvullend op de verrijking aangeboden vanuit de methode. Het verrijkingswerk in
de ESCHbox zet in op het stimuleren van de verschillende (denk)vaardigheden als
mede het hogere orde denken
(analyseren, evalueren en creeren), en het trainen van de executieve vaardigheden.

Daarnaast stimuleert het vaardigheden die belangrijk zijn voor persoonlijke ontwikkeling (zelfinzicht,
zelfsturing en motivatie) en vaardigheden die belangrijk zijn voor het leerproces (samen leren, ictvaardigheden, communiceren en ‘denken over denken’ (metacognitieve vaardigheden).
De leerling doet wel mee met de instructie van de
methodes, dit om eventuele hiaten te voorkomen
en de juiste strategieën eigen te maken.

Namens de Sportfederatie Berkelland
In het najaar heeft de SFB bij alle leerlingen van
groep 2 t/m 8 een motorische screening
afgenomen. Bij deze zogeheten BLOC-test worden
vier motorische vaardigheden getest: zijwaarts
verplaatsen, zijwaarts springen, oog-handcoördinatie en balanceren. De test levert
waardevolle informatie op voor zowel de betere, de
gemiddelde als de mindere bewegers. De resultaten
van deze test helpen ons om: 1) een objectief beeld
te krijgen van de beweegvaardigheid van kinderen.
2) goed in te spelen op de individuele
ontwikkelbehoefte van elk kind. 3) per groep te
bepalen waar de aandachtspunten voor de
gymlessen liggen.
De resultaten en aandachtspunten worden
binnenkort met de groepsleerkrachten besproken.
In de praktijk betekent dit dat de SFBvakleerkrachten activiteiten op maat toevoegen
aan het bestaande vakwerkplan. Daarnaast geven
wij GymXtra lessen na schooltijd, voor kinderen die
motorisch extra aandacht kunnen gebruiken. Hier
wordt de motorische ontwikkeling gestimuleerd,
maar ook bouwen we aan het zelfvertrouwen van
de kinderen. Mocht uw kind hier voor in
aanmerking komen, dan ontvangt u een brief zodra
de GymXtra georganiseerd wordt in de betreffende
kern van Berkelland.

Gezondheidsonderzoek 5 jarigen:
De jeugdverpleegkundige ziet alle 5-jarigen voor
een gezondheidsonderzoek waarin diverse items
aan bod komen. Deze gezondheidsonderzoeken
volgen op de contactmomenten van het
consultatiebureau. Ouders kunnen daarvoor ook
zelf onderwerpen inbrengen. De
jeugdverpleegkundige kijkt naar gezondheid en

ontwikkeling, meet lengte en gewicht en doet een
gehoor- en oogtest. Als het nodig is en in overleg
met de ouder schakelt de jeugdverpleegkundige de
jeugdarts in of neemt de vraag mee naar het CJG
team (Centrum Jeugd en Gezin).
Als uw kind aan de beurt is, ontvangt u hiervoor
een uitnodiging. In de uitnodiging staat een link
naar een digitale vragenlijst die u kunt invullen.
Tevens houdt Maria Krabbenborg weer een inloopspreekuur voor alle ouders Dus heeft u vragen, dan
kunt een afspraak maken.

