Openbare basisschool
“de Keikamp”
Zonnekamp 13
7274 AX Geesteren (Gld)
website: www.dekeikamp.nl
E-mail: directie@dekeikamp.nl

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
30 september
1 oktober
2 oktober
5 oktober
7 oktober

9 oktober
13 oktober
14 oktober
15 oktober
16 oktober
19 - 23 okt
28 oktober
29 oktober
2 november
2-4 november
3 november

oktober
Start kinderboekenweek
OR-vergadering
Groep 7/8 Bezoek aan de schrijver Hans Kuyper-fiets mee!
MR-vergadering
Lessen in groep 1 t/m 8 door een
medewerker van de bieb op
school
Einde kinderboekenweek
Technieklokaal groep 7/8 – fiets mee!
GMR-vergadering
Sportuurtje
Streetwise
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
MR-vergadering
Studiedag – alle leerlingen vrij!
Contactmomenten, gezamenlijke dag
woensdag 4 november
Nationaal schoolontbijt

Nieuwe leerlingen
Tamar zal in oktober bij ons op school
beginnen. Wij heten Tamar van harte welkom
in groep 1 en wensen haar een plezierige tijd
toe op “de Keikamp”.

Hoera een broertje
Hoera Liz heeft een broertje! Thom, Karin en
Liz: van harte gefeliciteerd met de geboorte
van jullie zoon en broertje Jop!

Kinderboekenweek
Het thema is “En toen” Dit thema gaat over
geschiedenis.
Op woensdag 30 september begint de kinderboekenweek. I.v.m. het Coronovirus kunnen
ouders helaas dit jaar niet bij de opening en de
sluiting aanwezig zijn.
Wanneer de kinderen woensdag ’s morgens op
school komen, staat er een tijdmachine op het
plein met een professor die nog druk aan het
werk is. Deze tijdmachine is de afgelopen weken door de kinderen van groep 7 en 8 met
veel plezier gemaakt. De professor nodigt elke
leerkracht uit om in de tijdmachine te stappen
en hij/zij komt verkleed als persoon uit een
periode waarover de groepen de komende 1 ½
week zullen gaan werken. In groep 1/2 staan de
dino’s centraal. Groep 3/4 gaat werken over de
periode boeren en jagers. In groep 5/6 staat de
periode regenten en vorsten centraal en in
groep 7/8 worden diverse oorlogen uit de geschiedenis behandeld.

In elke groep wordt er een voorleeswedstrijd
gehouden voor de kinderen die dit leuk vinden.
De winnaar van elke groep mag zijn/haar boek
voorlezen aan alle kinderen van de school tijdens de afsluiting op 9 oktober. De nummers 2
van de voorleeswedstrijd in de groep mogen
plaatsnemen in de jury.
Op vrijdag 2 oktober heeft groep 7/8 een schrijversbezoek van Hans Kuyper in de bibliotheek
in Borculo. De kinderen moeten dan hun fiets
meenemen. Op woensdag 7 oktober komt een
medewerker van de bibliotheek in de groepen
1 t/m 6. Zij verzorgt in groep 1/2 en in groep
3/4 een les over het boek “De steen en de tijd”.
In groep 5/6 gaat de les over het boek: “Tijdreizen”
Gymnastiek
Wij zijn Anne en Quenda,
beide werkzaam bij Sport
Federatie Berkelland en wij
verzorgen dit jaar de lessen
bewegingsonderwijs op
school. In onze lessen
maken wij gebruik van het
SFB-vakwerkplan voor de
groepen 3 t/m 8 en geven
wij groep 1 en 2 lessen
bewegingsonderwijs aan de
hand van het nijntje beweegprogramma. Het
SFB-vakwerkplan is een planning voor het hele
schooljaar waarin de landelijke
beweegleerlijnen, de voorbereiding voor
schoolsporttoernooien en de sportintro’s zijn
verwerkt. Zo maken leerlingen kennis met

allerlei lokale sporten/sportverenigingen en
kunnen zij zich motorisch op alle vaardigheden
ontwikkelen. De motorische ontwikkeling van
leerlingen volgen wij in ons
leerlingvolgsysteem. Dit jaar nemen wij
hiervoor bij de groepen 2 en 5 de HANbeweegtest af. Waar nodig kunnen we dan
extra zorg bieden tijdens de gymles of
misschien ontdekken we juist wel een talent
voor een bepaalde sport. Dit schooljaar zijn
weerbaarheidstraining, bewegend leren en
Motorisch Remedial Teaching als extra
onderdelen in het SFB-vakwerkplan
opgenomen. Mochten jullie vragen hebben
over onze gymlessen, het vakwerkplan of de
beweegtest, neem gerust contact met ons op.
Met sportieve groet,
Anne en Quenda Sport Federatie Berkelland
www.sportfederatieberkelland.nl

Technieklokaal
Op 13 oktober krijgen de leerlingen uit de
groepen 7 en 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.
Even voorstellen
Mijn naam is Nathalie Raven. Ik ben 23 jaar oud
en woonachtig in Eibergen. Ik ben afgelopen
schooljaar afgestudeerd aan de Pabo in
Doetinchem.
Ik heb verschillende stages
gelopen bij verschillende
basisschoolleeftijden en ik hoop
mijn ervaringen toe te kunnen
passen op de Keikamp. Op de
vrijdag tot aan kerst, zal ik
aanwezig zijn in groep 3/4, naast
juf Marlin. Ook zal ik op de vrijdagmiddag in de groepen 5/6 en
7/8 te zien zijn.
In mijn vrije tijd vind ik het gezellig om leuke
dingen te doen met mijn vriendinnen, om
creatief bezig te zijn, muziek te luisteren en om
te lezen.
Als u vragen heeft dan hoor ik dat graag!

Schoolfruit
Onze school is dit schooljaar weer ingeloot
voor het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.
Vanaf week 46 (9 t/m 13 november) krijgen de
kinderen drie dagen in de week fruit op school.
Aangezien we op dit moment nog niet weten
op welke dag het fruit wordt geleverd, krijgt u
van ons nog te horen op welke dagen het

schoolfruit wordt uitgedeeld. Nadere informatie hierover volgt in de volgende nieuwsbrief.

Rots en Water
Onze zorgcoördinator Aurora heeft een training
‘rots en water’ gevolgd.
Al spelenderwijs leren de jongens en meisjes
hun lichaam, hun emoties, zichzelf en de ander
beter kennen en begrijpen.
Rots & Water zet de kinderen in hun eigen
positieve kracht: ze leren steviger op hun
benen te staan en vooral te vertrouwen op
zichzelf. Daardoor wordt de omgang met de
ander makkelijker en neemt mentale
weerbaarheid toe.
Groep 5/6 krijgt vanaf 7 oktober, 45 minuten
per week, gedurende 8 weken lang, een rots en
water training van juf Aurora.
De kinderen doen de oefeningen in het
speellokaal in makkelijk zittende kleding.
De leerkracht gaat na de lessen hiermee ook in
de groep aan het werk en er zal een
werkboekje worden ingevuld.

Streetwise
Om kinderen al op de basisschool beter te
leren omgaan met het drukke verkeer, heeft de
ANWB het programma Streetwise ontwikkeld.

Een praktisch, maar vooral leuk én leerzaam
verkeerseducatieprogramma, dat helpt bij het
verkeersvaardig maken van kinderen.
Professionele instructeurs komen
vrijdagochtend 16 oktober op onze school en
geven verkeerstrainingen op maat.
Het is de bedoeling dat de leerlingen uit de
groepen 7 en 8 deze ochtend op de fiets naar
school komen.

voeding. In de bijlage vindt u de poster met de
verschillende onderwerpen.

Nieuw MR-lid
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen
dat we op zoek waren naar een nieuw MR-lid.
Daan Bomhof heeft de MR na een fijne samenwerking verlaten. Daan, bedankt voor al je
inzet en inbreng!
Er heeft zich 1 iemand aangemeld, dus een
verkiezing is niet nodig. We heten Josien Wannink van harte welkom in de MR van de Keikamp! We wensen je een fijne tijd toe!

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?

Maand van de opvoeding
In oktober organiseert het Preventie Platvorm
jeugd van de gemeente de maand van de op-

Tosti rooster
We hebben weer een nieuw rooster voor de
tostidagen tijdens het overblijven gemaakt. In
de bijlage vindt u het tostirooster.
Contactmoment
In de week van 2 t/m 6 november staan de
contactmomenten in de agenda.
De CITO eind toetsen die vorig schooljaar door
de Corona niet afgenomen zijn, hebben we
eind september/begin oktober afgenomen.
De toetsuitslagen worden tijdens het contactmoment met u als ouder/verzorger besproken.
Ook zal het welbevinden van uw kind aan bod
komen. U ontvangt voor het contactmoment
een uitnodiging.

Namens het dorpshuis

