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Zonnekamp 13
7274 AX Geesteren (Gld)
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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
3 maart
12 maart
12 maart
15 t/m 19 mrt
24 maart
25 maart
26 maart
2 april

GMR-vergadering
Rapport mee
advies mee groep 8
online oudergesprekken
GMR-vergadering
geen onderwijskundige dag
ouderbetrokkenheidsonderzoek
Goede Vrijdag (kinderen zijn
vrij)

Nieuw leerlingen
In maart begint Ian bij ons op school. Wij heten
hem van harte welkom en wensen hem een
plezierige tijd toe op “de Keikamp”.

Activiteiten op school
De maandkalender van maart is toegevoegd,
maar hij is erg leeg. De activiteiten die gepland
waren, de techniekweek bijvoorbeeld, hebben
we, voor een deel, helaas af moeten zeggen. In
de komende periode staan er nog meer activiteiten gepland, zoals de koningsspelen. Op dit
moment hebben we nog geen idee wat er wel
en niet door kan gaan en of in welke vorm. We
zullen bekijken wat wel of niet haalbaar is. We
houden u op de hoogte!

Onderwijskundige dag 25 maart
Op donderdag 25 maart stond een onderwijskundige dag gepland voor de groepen 1 t/m 4.
Deze gaat niet door. De kinderen hebben deze
dag gewoon les.

Week van de techniek 8 t/m 12 maart
Voor de Week van de Techniek hebben we de
activiteiten voor de groepen 3 t/m 8 helaas af
moeten zeggen. Het programma ‘Beeldenbrekers’ voor de kinderen uit de groepen 1/2 zal
geheel digitaal plaatsvinden.
Corona/quarantaine
Als een leerling (of leerkracht) in de groep positief wordt getest, dan moet de hele groep 5
dagen in quarantaine. Na deze 5 dagen is het
de keus aan ouders of het kind wordt getest of
dat het kind nog 5 dagen extra in quarantaine
blijft. Broertjes en zusjes hoeven niet in quarantaine, tenzij broer/zus positief wordt getest.
Als de besmetting onder schooltijd wordt gemeld, moet de groep zo snel mogelijk naar
huis. We verwachten dat de kinderen zo snel

mogelijk worden opgehaald. Tot die tijd blijven
ze in de klas ‘in quarantaine’.
Tijdens de quarantaineperiode wordt er overgeschakeld op thuisonderwijs. Als kinderen op
het moment van de melding nog op school zijn,
kunnen zij de spullen gelijk meenemen. Wordt
het later op de dag bekend, dan kan iemand in
het huishouden de materialen ophalen op een
afgesproken tijd/plek. De eerste dag wordt er
nog geen les gegeven. Deze dag wordt gebruikt
om over te schakelen en het materiaal te organiseren.
Als de leerkracht zelf ziek is (geen Corona), vervallen de lessen en is de klas thuis, tenzij er
inval voorhanden is. Dit in verband met de
richtlijnen van het RIVM waarin wordt aangegeven dat kinderen niet verdeeld mogen worden over andere groepen.
Rapport/oudergesprekken
Op vrijdag 12 maart krijgen de kinderen hun
rapport mee naar huis. Ook krijgen de kinderen
uit groep 8 het advies mee voor het voortgezet
onderwijs.
Het rapport is zoveel mogelijk ingevuld. De
leerkrachten hebben een beeld hoe de kinderen tot en met december hebt gewerkt en
wat er tijdens het thuiswerken is gedaan.
De citotoetsen niet zijn ingevuld, deze toetsuitslagen worden tijdens het contactmoment met
u besproken. Ook zal het welbevinden van uw
kind aan bod komen.
In de week van 15 t/m 19 maart staan de contactmomenten gepland. Deze zullen via Meet
plaatsvinden.

U ontvangt van de leerkracht een aparte brief
met informatie over de tijden van de gesprekken.
Schoolfruit:
Vanwege de lockdown zijn dit jaar 5 weken EU
schoolfruit weggevallen. Deze gemiste weken
worden aan het eind van de periode toegevoegd. Daardoor wordt er t/m 4 juni
Schoolfruit geleverd.

Hoofdluiscontrole:
Ook deze maand zal er geen hoofdluiscontrole
zijn. Wilt u uw kind zelf controleren en bij
constatering van hoofdluis dit doorgeven aan
Marjan Kraan?

Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie
18-10-2021 t/m 22-102021
Kerstvakantie
27-12-2021 t/m 7-1-2022
Voorjaarsvakantie 28-2-2022 t/m 4-3-2022
Goede Vrijdag
15-4-2022
2e Paasdag
18-4-2022
Meivakantie
25-04-2022 t/m 6-5-2022
Hemelvaart + vrijdag 26-5-2022 en 27-5-2022
2e Pinksterdag
6-6-2022
Zomervakantie
11-7-2022 t/m 19-8-2022

Studiedagen die al bekend zijn:
OPONOA studiedag 13-10-2021
OPONOA studiedag 15-4-2022 (Goede Vrijdag)
Wanneer er voor aankomend schooljaar nog
meer studiedagen worden ingepland zullen wij
u hiervan op de hoogte brengen.
Financiële verantwoording
Vanaf 8 t/m 12 maart zullen de financiële stukken van de ouderraad en medezeggenschapsraad ter inzage liggen in het directiekantoor en
krijgt u de jaarverslagen, via de mail, in uw bezit.

Veiligheidsonderzoek/ouderbetrokkenheidsonderzoek
Elk jaar vullen de leerlingen uit de groepen 6
t/m 8 een veiligheidsonderzoek in. Het veiligheidsonderzoek zal afgenomen worden in de
periode 29 maart tot en met 16 april.
Om de 2 jaar vindt er een ouderbetrokkenheidsonderzoek plaats. In dit onderzoek kunt u
aangeven hoe u de school ervaart, wat er goed
gaat en wat de verbeterpunten zijn. Wij vinden
het belangrijk om geregeld te horen wat u van
onze school vindt, zodat we de goede punten
kunnen vasthouden en op de andere gebieden
wat kunnen aanpassen.
Het ouderbetrokkenheidsonderzoek zal uitgezet worden op 26 maart.
In de bijlage een begeleidende brief over deze
onderzoeken.

Voorleeswedstrijd
Puck (groep 7) heeft meegedaan aan de Nationale voorleeswedstrijd van Borculo – Ruurlo en
deze gewonnen.
Gefeliciteerd Puck, veel succes in de volgende
ronde!

