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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
2 november
2-6 november
3 november
5 november
9 november
10 november
11 november
11 november
12 november
14 november
16 november
20 november
18 en 25 nov

Studiedag – alle leerlingen vrij!
Contactmomenten (digitaal)
Nationaal schoolontbijt
Juf Renske en Jula komen op
school
Start Wattsons lab
‘Beleef Het Assink’ Neede
(groep 8)
GMR vergadering
Start schoolfruit
Gastles 'op de fiets? Even niets' (groep
7/8)
Intocht Sinterklaas in Nederland
Lootjes trekken groepen 5 t/m 8
Afsluiting Wattsons lab
Doemiddag Zone College Borculo
(voorheen AOC), groep 8

Studiedag
Op maandag 2 november heeft het team een studiedag. Op deze dag zullen wij ons gaan oriënteren
op een nieuwe rekenmethode. We gaan deze dag
naar Heutinck in Rijssen, hier krijgen we een verhandeling over 4 nieuwe rekenmethodes. Ook kunnen we de methodes inzien en gericht vragen stellen over de verschillen/overeenkomsten. Zo kunnen
we een keuze maken, voor een methode, die bij
onze school past.

Schoolontbijt
Dinsdag 3 november staat het jaarlijkse schoolontbijt weer op het programma. We starten de dag
samen met een lekker en gevarieerd ontbijt! Een
gezonde start van de dag! Op school praten we met
de kinderen over het ontbijt. De kinderen krijgen
animatiefilmpjes te zien over de thema’s Ontbijt jij
elke dag? Ontbijt jij gezond en Beweeg jij genoeg?
Kortom een leuk en leerzaam ontbijtfeest. Denkt u
eraan dat uw kind ’s ochtends dus voor school niet
ontbijt?

Oproep
Wij zijn op zoek naar een ouder, opa of oma, kennis
etc. die ons kan helpen met het maken van een
filmpje van de school. Dit filmpje willen we graag,
als promotie, op onze website plaatsen. Bent u
goed met een camera, laat het ons dan weten!

Klassenouders
De klassenouders voor het schooljaar 2020-2021
zijn bekend:
Groep 1/2: Linda Krukerink
Groep 3/4: Maaike Visschers
Groep 5/6: Bianca v/d Brug
Groep 7/8: Angelien Weenk

Schoolfruit
Dit schooljaar doen wij weer mee aan het EUSchoolfruit- en groenteprogramma. Vanaf week 46
t/m week 15 krijgen de kinderen op woensdag,
donderdag en vrijdag schoolfruit aangeboden.
In de hulpgevraagdbrief hebben een aantal ouders
zich opgegeven om het fruit en de groenten te willen schillen en snijden, dank hiervoor. Echter i.v.m.
de aangescherpte coronamastregelen gaan wij dit
intern oplossen.
Via de klassenapp wordt aan u doorgegeven welk
fruit de komende week wordt aangeboden. Uw kind

hoeft dus op de dagen dat ze fruit krijgen alleen
maar drinken mee te nemen voor de
ochtendpauze. Mocht er nu een keer een fruitsoort
tussen zitten dat uw kind niet lust, dan kunt u van
huis (het liefst) fruit meegeven.
Oproep
De TSO (tussen schoolse opvang) is 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 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)

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.
Belangrijk om de leerlingen in beeld te krijgen en/of
te houden.
Deze besprekingen vinden na schooltijd plaats.

'Op de fiets? Even niets'
Kinderen uit de bovenbouw gaan vaak op de fiets
naar school. Al hun aandacht hebben ze nodig voor

het verkeer. En toch zie je steeds vaker jongeren op
de fiets die bellen, gamen of chatten. Afleiding in
het verkeer door mobieltjes is steeds vaker de oorzaak van ongelukken met jongeren in het verkeer.
Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft een gastles
ontwikkeld waarin we werken aan bewustwording
en op interactieve wijze aandacht besteden aan het
thema afleiding. Door discussie en praktische oefeningen willen ze kinderen laten ervaren wat afleiding in het verkeer doet. Zien, leren en ervaren is
het motto voor de les.
Wij gaan voor duurzaam!
Afgelopen jaar hebben we in samenwerking met
Slim Opgewekt zonnepanelen gekregen. De energiezuinige ledverlichting zal ook binnenkort geplaatst worden.
Bij verduurzaming gaat het niet alleen om de technische maatregelen, de educatie over duurzaamheid is minstens zo belangrijk. De kinderen van nu
zijn de toekomst en zij krijgen immers het meest te
maken met klimaatverandering. Daarom doet onze
school mee aan een educatief bewustmakingsprogramma over duurzaamheid: Wattsons lab!
In de bijlage vindt u de brief met het programma
vanaf 9 november.

Beleef het Assink
Dit jaar vindt Beleef Het Assink plaats op dinsdag 10
november. Voor leerlingen en ouders/verzorgers is
er een apart programma. Leerlingen zijn 's middags
van 15.15 t/m 16.30 uur van harte welkom op onze
locaties. Voor ouders/verzorgers is er van 19.00 t/m
20.15 een online programma.

Doemiddag Zone College
Op woensdag 18 november en op woensdag 25
november vinden de Doemiddagen plaats voor
leerlingen van groep 8. Op een actieve manier worden de leerlingen in aanraking gebracht met o.a.
bloemen, dieren, biologie, computers, voeding,
techniek en kunst en cultuur. Met andere woorden:
ze maken kennis met alle vakken die kenmerkend
zijn voor het Zone College. Er is een programma
samengesteld dat duurt van 13.15 tot 16.30 uur.
Dit jaar is er een online variant van onze voorlichting voor ouders. De voorlichting is online te volgen
op woensdagmiddag 25 november 14.30 – 15.30. Er
zal die dag een link beschikbaar worden gesteld op
deze pagina zodat u kunt deelnemen. Daarnaast
ziet u een impressie van de Doemiddag van de
week ervoor.

