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Agenda 
 2 november Hoofdluiscontrole 

2 november MR-GMR vergadering 
2 november  Start oudervragenlijst 
3 november Studiedag de Keikamp alle 

leerlingen zijn vrij 
7-18 nov. Oudergesprekken 
8 november Schoolontbijt 
8 november Start stagiaire groep 1/2 juf Femke 
8 november  Start stagiaire groep 3/4 juf Juul 
9 november GMR-RVT vergadering 
18 november  Lootjes trekken groepen 5 t/m 8 
19 november Intocht Sinterklaas 
21 november  Technieklokaal groep 8,  
  fiets  mee! 
22 november  Beleef het Assink 
28 november  OR vergadering 
29 november    GMR vergadering 
30 november    Thema-avond 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Geboorte 
Wij feliciteren Heidi en Koen met de geboorte van Gijs. Mees en Siem, 
gefeliciteerd met jullie broertje. Wij wensen jullie veel geluk samen. 
 
 
 

 
 
Juf Renske 
Na de herfstvakantie zal juf Renske terugkeren van haar zwangerschapsverlof. Zij zal op 
maandag voor groep 1/2 staan. Aangezien het herstel van juf Petra nog langer gaat duren, 
blijft meester Jelmer op de maandag, dinsdag en woensdag in groep 5 en juf Renske op de 
donderdag en vrijdag. 

 
 
Schoolontbijt 
Dinsdag 8 november staat het jaarlijkse schoolontbijt weer op het programma. In de bijlage 
meer informatie hierover. Denkt u eraan dat uw kind ’s ochtends voor school dus niet 
ontbijt?  
De leerlingen moeten zelf een bord, bestek (mes/vork/lepel) en beker voorzien van naam 
meenemen. Wilt u dit maandagmorgen (in een plastic zak) meegeven aan uw kind? 
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Oudergesprekken 
In de week van 7 t/m 11 en 14 t/m 18 november staan de oudergesprekken gepland. Omdat 
we de gesprekken alleen op de middagen willen plannen, hebben we een keuze gemaakt om 
deze gesprekken over 2 weken te spreiden.  
Deze eerste gesprekken zijn vrijblijvend.  
Vanaf maandag 31 oktober, 15.00 uur kunt u zich via Parro inschrijven voor deze 
oudergesprekken.  
Als er vanuit de leerkracht behoefte is om u uit te nodigen, krijgt u bericht via de mail om u 
in te schrijven. Bij het eerste gesprek is nog geen rapport, het eerste rapport gaat in februari 
mee. 

 
 

Mag ik mij even voorstellen 

Ik ben Juul en ik kom vanaf 8 november de aankomende paar maanden stage lopen bij de 
Keikamp in groep 3/4. Ik kijk er erg naar uit om jullie te ontmoeten en mee te helpen in de 
klas. Ik vind lezen, shoppen en met mijn hond wandelen leuk om te doen in mijn vrijetijd. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doemiddagen Zone College 
Op woensdag 16 november en op woensdag 23 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. De 
leerlingen krijgen hiervoor vrij, wel moet u hiervoor een ‘verlofbrief onder schooltijd’ 
invullen. Deze is te verkrijgen bij de leerkrachten. 
Ouder(s), verzorger(s) geven hun kind op via de link die vermeld staat in de digitale 
uitnodiging, die u reeds ontvangen hebt. Dit kan vanaf 1 november. 

 
 
 
 
 
 
 

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


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

 

Intocht Sinterklaas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technieklokaal 
Op 21 november krijgen de leerlingen uit groep 8 de mogelijkheid te ervaren hoe leuk 
techniek is. Ze gaan aan de slag, in een modern technieklokaal in Borculo met allerlei zaken 
die betrekking hebben op onder andere metaal, elektrotechniek, installaties en bouw. Het 
geheel wordt beheerd door de stichting BTO Berkelstreek. Dit staat voor Bevordering 
Techniek Onderwijs en wordt gegeven door vrijwilligers. Deze lessen zijn onder schooltijd. 
De kinderen gaan hier op de fiets naar toe. 

 
Beleef het Assink 
Dit jaar vindt Beleef Het Assink plaats op dinsdag 22 november.  
Samen met je ouders volg je twee interactieve workshops met voorafgaand een korte 
kennismaking. Het wordt een echte beleefavond, zodat je een goede indruk krijgt van het 
Assink lyceum. 
Het Assink biedt twee rondes aan, zodat je je kunt inschrijven voor een tijdstip dat het beste 
past. 

• Ronde 1: 17.30 - 19.00 uur 
• Ronde 2: 19.30 - 21.00 uur 

Binnenkort kun je je hiervoor aanmelden via de website   
www.assinklyceum.nl/naar-de-brugklas/beleef-het-assink/ 
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Entreetoets groep 7 
We hebben besloten om de Entreetoets voor groep 7 vanaf dit schooljaar niet meer af te 
nemen. We zijn tot dit besluit gekomen, omdat de Entreetoets voor ons te weinig 
meerwaarde biedt. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de resultaten niet 
geanalyseerd kunnen worden. Tevens wordt er bij de plaatsing voor het Voortgezet 
Onderwijs (VO)  de score op de entree/CITO toets ook niet meer leidend, maar wordt er 
gekeken naar de ontwikkeling van de leerlingen op de LOVS toetsen (de ‘grafiekjes’), de 
werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling. In plaats van de Entreetoets worden 
wel de ‘gewone’ LOVS toetsen van eind 7 afgenomen. Ook wordt er eind groep 7 wel een 
voorlopig advies gegeven m.b.t. het VO.  
  
  
 

Thema-avond Mediawijsheid 

De social media tsunami is niet te stoppen. De invloed van de devices in ons leven enorm 
groot. Tegenhouden lukt niet, dus kunnen wij maar beter leren hoe wij met dit fenomeen 
verstandig om kunnen gaan.  Wat zijn de do’s en wat zijn de don’ts.  
Tijdens deze thema-avond neemt Roy Venhuis u mee naar de social media wereld waarin wij 
nu leven, bekijkt deze vanuit zowel het kind, de ouder en als school, samen zult u met elkaar 
het gesprek gaan voeren hierover.  
 
Na deze presentatie kunt u een kijkje nemen in de klas van uw kind. Hier liggen de diverse 
methodes klaar waarmee we werken. Eventuele school specifieke (geen persoonlijke) vragen 
of vragen over de methodes kunt u stellen aan de leerkrachten, zij zijn dan in de klassen 
aanwezig.  
 
Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit: 
19:00 uur:  inloop, de koffie en thee staat voor u klaar  
19:30 uur:  start thema-avond Mediawijsheid 
20:30 uur:  kijkje in de klas van uw kind 
  
  

Wat vindt u van ons onderwijs? 
We horen graag uw mening over het onderwijs op onze school! Begin november, na de 
herfstvakantie, vragen we u daarom een vragenlijst in te vullen.  
De vragen gaan over verschillende thema's die spelen binnen het onderwijs op onze school. 
Op hetzelfde moment vragen we ook de mening van onze leerlingen, onze medewerkers en 
de schoolleiding. Zo krijgen we vanuit verschillende invalshoeken terug hoe er tegen onze 
school en ons onderwijs aangekeken wordt. Deze informatie helpt ons om terug te blikken 
op de ontwikkeling van het onderwijs op onze school en ook bij het zetten van volgende 
stappen.  
Wat kunt u verwachten?  
Begin november ontvangt u een uitnodiging voor het onderzoek in uw mailbox. In die mail 
vindt u de link naar de vragenlijst. Houdt uw mailbox, maar ook de ‘ongewenste mail’ 
daarom goed in de gaten. Per gezin ontvangt u één uitnodiging. De vragenlijst kan van 2 tot 
en met 16 november ingevuld worden.  
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We verwachten de resultaten van het onderzoek voor de Kerstvakantie met u te kunnen 
delen.  
 

 

Sociaal emotionele ontwikkeling 
Vanuit de methode KWINK, voor de sociaal emotionele ontwikkeling, zullen we de  
aankomende periode werken aan verschillende onderwerpen. 
 
In de bijlage vindt u een ouderbrief met informatie over de aankomende 5 lessen. Ook zit er  
een koelkastposter bij. Hierdoor kunt u de actuele thema’s ook nog eens thuis bespreken  
met uw kind(eren). 
  
 

Herinnering statiegeldactie 

Lever je statiegeld in bij Coop Borculo en doneer aan basisschool de Keikamp. 
 
Tot en met 31 december kunt u uw statiegeld doneren aan onze school. De 
opbrengst zal gebruikt worden om ons schoolplein te verduurzamen en weer tot 
leven te brengen. Een duurzaam schoolplein ontwerpen, aanleggen en 
onderhouden, kost geld. Graag willen wij de opbrengst van de statiegeldactie 
hiervoor gebruiken zodat we van alle mooie ideeën, werkelijkheid kunnen maken.  
Op deze manier wordt het een schoolplein waarvan iedereen kan genieten en we 
verzekerd zijn van jarenlang speelplezier! 
 
Na afloop van de actie verdubbelt de Coop het bedrag! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

