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Agenda 
  4 oktober Voorstelling groep 1/2  

 5 oktober  Start Kinderboekenweek 
7 oktober Jeugdverenigingsdag 
11 oktober Voorstelling groep 5/6 
12 oktober    Studiedag OPONOA alle leerlingen    
  zijn vrij 
13 oktober    Opening webwinkel 
14 oktober    Voorstelling groep 7/8 
19 oktober GMR  vergadering 
20 oktober Voorstelling groep 3/4 
21 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 
24 t/m 28 okt. Herfstvakantie 
31 oktober  Streetwise 
 
3 november Studiedag de Keikamp alle 

leerlingen zijn vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
Nieuwe leerlingen 
In september is Gabriel bij ons op school begonnen. Wij heten hem van harte 
welkom en wensen hem een plezierige tijd toe op “de Keikamp”. 
 
 

Statiegeldactie 
Lever je statiegeld in bij Coop Borculo en doneer aan basisschool de Keikamp. 
 
Vanaf 1 oktober t/m 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! 
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Mag ik mij even voorstellen 
Ik ben Thomas ten Lohuis, werkzaam bij Sport Federatie Berkelland en ik verzorg 
dit jaar de lessen bewegingsonderwijs op school.  
In onze lessen maken wij gebruik van het SFB-vakwerkplan. Dit 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. Sinds vorig schooljaar zijn ook de onderdelen weerbaarheid en bewegend leren 
toegevoegd in de jaarplanning.  
De motorische ontwikkeling van leerlingen volgen wij in ons leerlingvolgsysteem. Jaarlijks 
nemen wij hiervoor bij de groepen 2 t/m 8 de BLOC-test af. Met deze resultaten kunnen wij 
zorgleerlingen extra hulp bieden in de gymles of bijvoorbeeld uitnodigen voor GymXtra of de 
SportCross. Al jaren probeert de SFB een doorlopende beweeglijn te creëren voor 0-100 jaar 
in Berkelland.  
 
Dit jaar starten we met een uniek traject in Nederland; de interventie Sportontdekking & 
Sportmotivatie. Hierin bespreken wij als vakleerkracht met de leerlingen of zij al aan een 
sport doen. Mochten kinderen nog niet sporten, dan gaan we samen met hen op ontdekking 
welke sport ze leuk vinden en wat bij hen past. Dit proberen we zoveel mogelijk in onze 
lessen bewegingsonderwijs te integreren en daar waar nodig zal dit (in overleg) plaatsvinden 
na schooltijd. Hierin nemen we de mogelijke belemmeringen (zoals motorische vaardigheid, 
kosten, reistijd) onder de loep en proberen we samen met het kind en thuisfront een 
passende sport te vinden.  
 
Mochten jullie vragen hebben over de gymlessen, de beweegtest of het nieuwe 
Sportontdekking & Sportmotivatie traject neem gerust contact met mij op. Met sportieve 
groet, 
 
Thomas ten Lohuis Sport Federatie Berkelland 

 
 
 
Mag ik mij ook even voorstellen 
Mijn naam is Jetske Arfman en ik kom het aankomende (school) jaar stage lopen in groep 
6/7. Ik ben 19 jaar oud en woon in het buitengebied van Lochem samen met mijn ouders, 
broers en zusje. In september ben ik begonnen in het 1e leerjaar van de Hbo opleiding 
pedagogiek. Deze opleiding volg ik aan de HAN in Nijmegen. 
In mijn vrije tijd doe ik aan wedstrijdzwemmen en vind ik het leuk om af te spreken met 
vriendinnen. 
Vanaf maandag 3 oktober ben ik op de maandag te vinden in groep 6/7. 
Met veel enthousiasme ga ik deze periode tegemoet.  
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag. 
 
groetjes, Jetske Arfman 
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Kinderboekenweek 

Dit jaar is het thema van de Kinderboekweek Gi-ga-groen. Wij gaan de Kinderboekenweek 
met de kinderen openen op woensdag 5 oktober. We hebben voor de kinderen een bekend 
persoon uitgenodigd die gaat voorlezen aan de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 . 

Tot en met vrijdag 21 oktober hebben we het in alle klassen over dieren en de natuur. De 
leerkrachten geven deze dagen zelf invulling aan het thema. Daarnaast zal er elke dag een 
leesalarm af gaan. Op dat moment wordt al het werk neergelegd en wordt er gelezen door 
de leerlingen en de leerkracht. 

Tijdens de kinderboekenweek bekijken alle groepen een theatervoorstelling: groep 1/2 
Egalus op 4 oktober groep 3/4 Superjuffie op 20 oktober groep 5/6 Professor S op 11 
oktober groep 7/8 Ik ben Vincent en ik ben niet bang op 14 oktober. 

Tijdens de Kinderboekenweek gaan de kinderen ook weer een stukje voorlezen in de klas en 
de winnaar van elke klas gaat meedoen met de wedstrijd om de voorleesboekaal van De 
Keikamp. De voorleeswedstrijd wordt gehouden op woensdag 19 oktober. 

Op vrijdag 21 oktober sluiten we de kinderboekenweek af met tekenworkshops gegeven 
door Lizelot Versteeg. Vanaf 13.30 uur kunt u de gemaakte werkstukken van de kinderen van 
groep 3 t/m 7 bekijken in de eigen groep. Groep 8 presenteert de werkstukken in de hal 
beneden. Voor het bekijken van het werk van groep 1/2 bent u vanaf 11.30 uur van harte 
welkom in de klas. 

De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert in het kader van deze feestelijke week in vier 
bibliotheken voorstellingen voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. 
Alle voorstellingen zijn gratis te bezoeken, maar reserveren is noodzakelijk en kan via deze 
pagina: https://oostachterhoek.op-shop.nl/?search=kinderboekenweek 

 
Voorstelling groep 7/8  
Op vrijdag 14 oktober gaan de kinderen van groep 7 en 8 naar de voorstelling "Ik ben 
Vincent en ik ben niet bang".  De voorstelling start om 13.00 uur in theater de Storm in 
Winterswijk. We zullen om 12.00 uur vertrekken met de bus naar Winterswijk. De verwachte 
aankomsttijd in Geesteren is rond 15.00 uur. De kinderen zijn dus deze dag later thuis!  
 
 

Jeugd Verenigingsdag 
Op vrijdag 7 oktober zal voor de tweede keer de Geesterse Jeugd Verenigingsdag 
georganiseerd worden door de samenwerkende verenigingen uit Geesteren. 
Muziekvereniging Amicitia, Cycloongroep Scouting Borculo, voetbalvereniging 
GSV’63/UNO’21 en Tennisvereniging “de Koem’ stellen op 7 oktober hun accommodaties en 
vrijwilligers beschikbaar om de jeugd van groepen 1 t/m 8 van onze school op 1 dag kennis 
te laten maken met alle verenigingen.  
De leerlingen worden in groepen verdeeld en de groepen 1 t/m 5 gaan in de ochtend langs 
alle verenigingen en de groepen 6 t/m 8 doen dit in de middag.  
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Om de dag helemaal compleet te maken wordt er ook nog gezamenlijk geluncht door de 
leerlingen op het terrein van de Scouting. De kinderen hoeven voor deze dag dus geen eten 
en/of drinken mee te nemen. 
We hopen natuurlijk dat alle leerlingen zo nog beter de weg vinden naar de diverse 
verenigingen in Geesteren. 

 
Musical groep  8 
We hebben dit jaar een mooi aantal leerlingen in groep 8 zitten. Andere jaren is dit wel eens 
anders geweest en hebben we een beroep moeten doen op de leerlingen van groep 7.  
Dit jaar kan de musical dus echt een afsluiting worden van alleen groep 8. Mochten we de 
komende jaren weer een tekort aan leerlingen hebben dan zullen we weer leerlingen uit 
groep 7 vragen om mee te doen. 
 

Kamp groep 7/8 
Groep 7 en 8 zullen dit jaar samen op kamp gaan, ook al zitten ze niet bij elkaar in de klas. 
We hebben er wel voor gekozen om overdag ook wat activiteiten apart van elkaar te doen. 
Bij het kampgebouw zullen er wel gezamenlijke activiteiten plaatsvinden. 

 
Opening webwinkel 
Hallo beste ouders/verzorgers, 
 
Wij als groep 8 van OBS de Keikamp starten jaarlijks een webwinkel. De opening is op 13 
oktober om half 2 op het schoolplein van OBS de Keikamp. We zouden het leuk vinden als 
jullie komen kijken. De website heet https://keikamp.schoolwebwinkel.nl/. Bedankt voor uw 
tijd.  
 
Groetjes groep 8 van OBS de Keikamp 

 
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 maandag 31 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. 
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Wijziging openingsdag Dorpsböke 
Uit de voor de zomer gehouden enquête kwam duidelijk naar voren dat de huidige 
openingsdagen van de Dorpsböke niet ideaal zijn voor veel 
ouders. De vrijdag werd vaak genoemd als voorkeursdag. We 
hebben daarom besloten om vanaf 1 oktober elke vrijdag 
geopend te zijn (in plaats van de donderdag). De 
openingstijden blijven gelijk. Per 1 oktober zijn dus de nieuwe 
openingsdagen: 

Elke maandag van 13.00 tot 15.00 uur 

Elke vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur    
  

Tot ziens in de Dorpsböke in het dorpshuis! 
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