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Agenda 
  

11 januari Hoofdluiscontrole (denk                  
aan geen gel in de haren!) 

12 januari MR-vergadering 
13 januari Flessenactie 
16 januari Schoonmaakavond 19.00-

20.30 uur, voor alle 
groepen 

18 januari GMR-vergadering 
19 januari Techniekles Staring College 

(fiets mee) 
20 januari Open dag Zone College 
23 januari  Start Cito-toetsen 

 
7 februari Studiedag (alle lln vrij) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwjaarswens 
In deze nieuwsbrief weer informatie voor u als ouders. Maar allereerst wensen wij alle 
ouders/verzorgers en kinderen een heel fijn en gezond 2023 toe! 
 
 

 
Feestelijke opening 
Op maandag 9 januari is de feestelijke opening van onze vernieuwde school. In de ochtend 
zullen wij dit samen met de leerlingen vieren en de school officieel openen.  

 
Juf Petra 
Even een kleine update over mij. Inmiddels is de hernia operatie achter de rug, alleen 
verloopt het herstel moeilijker en langzamer dan verwacht. Ik ben nog niet pijnvrij en kan 
mijn dagelijkse dingen nog niet volhouden. In januari gaan ze een injectie zetten in bepaalde 
gewrichten in de rug. Dit zou mogelijk de pijn verminderen, waardoor ik mijn dagelijkse 
dingen weer op kan pakken en dan ook het werken weer op kan pakken. Helaas zal het nog 
even duren voor ik weer volledig mijn werk kan hervatten, maar we gaan ervoor. 
  
Groetjes Petra 
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Flessenactie 
Op vrijdag 13 januari wordt de traditionele flessenactie gehouden. De leerlingen van de 
groepen 1 en 2 mogen de flessen meenemen naar school waar deze verzameld worden. Op 
vrijdagmiddag (vanaf 12.00 uur) gaan leerlingen van de groepen 3 t/m 8 de deuren langs om 
statiegeldflessen op te halen. Het geld van deze actie zal besteed worden aan een nieuwe 
geluidsinstallatie. 
De ouders die zich hebben opgegeven in de hulp gevraagd brief hebben reeds een mail  
gehad over de hulp tijdens de flessenactie. 
 

Op zoek naar… 
Na jarenlang het verzorgen van het licht en geluid tijdens de schoolmusical bij zaal Baan, heeft 
Colon X aangegeven deze activiteit niet meer te kunnen combineren met hun andere 
werkzaamheden. 
We zijn op zoek naar vervanging hiervoor. Mocht u iemand kennen of weten in uw omgeving, 
dan horen wij dat graag.  

 
Verkiezingen ouderraad 
Er zijn dit jaar verkiezingen voor de ouderraad. 
De ouderraad is op zoek naar ouders die zich beschikbaar willen 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; 
 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; 

 Een "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 
leon@tssp.nl 
Aanmelden kan tot vrijdag 20 januari 2023. 

 
Toetsen leerlingvolgsysteem 
Zoals u weet, volgen wij de ontwikkeling van uw kind onder andere door middel van toetsen 
die door Cito zijn ontwikkeld. In de groepen 3 t/m 8 worden toetsen van de Cito afgenomen. 
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Dit gaat om (begrijpend) lezen, spelling en rekenen. We kijken hoe de leerling scoort ten  
opzichte van de landelijke scores en daarnaast vinden we het belangrijk om te volgen hoe 
hij/zij scoort in vergelijking met zijn/haar eigen resultaten op de toets daarvoor. 
De Cito-toetsen zijn methodeonafhankelijke toetsen, dat wil zeggen dat zij niet gebonden 
zijn aan een lesmethode die in Nederland gebruikt wordt. Er wordt getoetst wat een leerling 
gemiddeld genomen na een periode van bijvoorbeeld 4 jaar onderwijs zou moeten 
beheersen.  
De toetsen worden twee keer per jaar afgenomen, in januari-februari (M-toetsen) en in juni 
(E-toetsen). 
De toetsen worden digitaal opgeslagen in het CITO-leerlingvolgsysteem, zodat wij elk 
moment over een overzicht kunnen beschikken van de ontwikkeling van de kinderen tot nu 
toe. 
Naast de Cito-toetsen nemen wij op school ook methodegebonden toetsen af. Dit zijn 
toetsen die gekoppeld zijn aan de lesmethoden die wij gebruiken. De Cito toetsen en de 
methode gebonden toetsen geven ons, naast wat wij zien in de groep, een goed beeld van 
de ontwikkeling van uw kind. Het geeft ons mogelijkheden om extra hulp te verlenen waar  
nodig en leerlingen meer uitdaging te bieden als dit gewenst is. 
 
Vanaf 23 januari zullen de kinderen uit groep 3 t/m 8 de LOVS-toetsen maken. 

In de groepen 1 en 2 worden geen Citotoetsen meer afgenomen. Door observaties en 
andere meetinstrumenten, passend bij jonge kinderen, wordt de ontwikkeling goed in de 
gaten gehouden. 

Studiedag 
Noteer vast in uw agenda. 
Dinsdag 7 februari is er een studiedag voor de leerkrachten. Alle kinderen zijn dan vrij! 

 
Vertrouwenspersoon 
Klachten en problemen van iedere aard kunnen besproken worden met  
de interne vertrouwenspersoon, Marjan Kraan. Dit kan ontevredenheid  
over de school zijn, maar ook over pestgedrag of intimidatie gaan.  
 
 
 
 
Buiten de school kunt u of uw kind terecht bij de externe vertrouwenspersoon.  
Het kan zijn dat u met problemen zit die u niet met de interne vertrouwenspersoon  
wilt of kunt bespreken. U kunt dan contact opnemen met de externe  
vertrouwenspersoon Yvonne Kamsma. 
Hierbij de gegevens van Yvonne Kamsma: 
Tel. 088-0931439 
Mob. 06-14001672 
Mail yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl 
Meer informatie over de interne en externe vertrouwenspersoon vindt u in de schoolgids. 
 

 

http://www.dekeikamp.nl/
mailto:directie@dekeikamp.nl


www.dekeikamp.nl 0545 - 48 15 85 directie@dekeikamp.nl 

 

Herinnering activiteiten onder schooltijd 
De aanvraag t.a.v. het fietsen vanuit huis naar een activiteit (onder schooltijd) en het eerder 
van school gaan naar een activiteit, is gewijzigd. Indien dit van toepassing is en u wilt hier 
gebruik van maken, dan moet u hiervoor de verlofbrief invullen. De verantwoordelijkheid 
komt dan volledig bij u als ouder te liggen en niet meer bij school.  

 
Houtdorp 2023! 
Van maandag 24 april t/m woensdag 26 april (meivakantie) organiseren we voor alle 
Geesterense kinderen in De Sprakelberg de tweede editie van Houtdorp. We sluiten de 
bouwdagen weer feestelijk af met een gezellige avond op woensdag 26 april. Noteer de data 
alvast in de agenda, verdere informatie en de mogelijkheid om kinderen op te geven volgt 
later.   
 
 
 
 
 
 
We kunnen Houtdorp niet organiseren zonder de hulp van vele vrijwilligers. We kunnen hulp 
gebruiken bij bijvoorbeeld het begeleiden van groepjes kinderen, bij de 
schmink/knutselwerkjes, de opbouw/opruimen van het terrein of om een leuke act uit te 
voeren in het thema. Wil je je alvast opgeven als vrijwilliger? Dan horen we het graag!  
Volg ook de berichten op facebook ‘Houtdorp Geesteren’ voor de laatste informatie.   
 
Bram Oltvoort, Chantal Veenstra, Bob Tragter, Lonneke Groothornte en Inge Rensink  
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