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 SEPTEMBER
31 augustus
2 september
7 september
8 september
8 september

9 september
9 september
10 september
16 september
16 september
17 september
22 september
30 september

Start nieuwe schooljaar
Hoofdluiscontrole
Les bureau ‘Halt’ groep 7/8
Start logopedie
Korfballes groep 3/4 (graag
buitenkleding en schoenen
meegeven)
Start Jantje Beton
Start HVO/GVO lessen
Start schoolzwemmen
MR-vergadering
GMR-vergadering
Onderwijskundige dag,
groepen 1 t/m 4 zijn vrij
Nationale buitenlesdag
Start Kinderboekenweek
t/m 9 oktober

Schooljaar 2020-2021
De vakantie zit er alweer bijna op. Hoewel we allemaal erg genoten hebben, is het ook weer fijn om
alle kinderen weer terug te zien op school. Voor de
kinderen betekent het meestal een nieuw lokaal,
een andere juf of meester. Genoeg om vol spanning
naar uit te kijken. We hopen dat we er samen met
leerlingen en ouders een mooi schooljaar van mogen
maken.

Aanspreekpunt
M.b.t. zaken die uw kind(eren) aangaan, is de
groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt. Mocht
u er samen niet uit komen, dan kunt u zich richten
tot Jolanda Zuurmond.
Mocht u dringende zaken (buiten schooltijd) willen
melden, dan is Jolanda eventueel bereikbaar op 0657009891. Graag dit nummer alleen gebruiken in geval van nood.
De directeur van het onderwijsteam (Bert Izaks) kunt
u eventueel bereiken op 06-49596212.

Schoolgids
De schoolgids 2020-2021 kunt u op onze website vinden.

Nieuw leerlingen
In september start Xavi in groep 1.
Wij heten hem van harte welkom en wensen Xavi
een plezierige tijd toe op “de Keikamp”.

Logopedie binnen school, namens Lisa Tankink
Voor mij start in september het derde schooljaar op
de Keikamp. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt met de kinderen en het team op
school. Ook komend schooljaar ben ik op dinsdag
op school aanwezig in de werkkamer tegenover
groep 7/8.

Wanneer kan logopedie helpen?
Als logopedist kan ik kinderen ondersteunen met
diverse hulpvragen. Naast ondersteuning op het gebied van spraak en taal, kan ik ook een helpende
hand bieden bij bijvoorbeeld het (begrijpend) lezen,
spelling, afwijkende mondgewoonten of stotteren.
Meer weten? Bezoek dan onze website www.logopediedebrug.nl of vraag om de praktijkfolder bij de
zorgcoördinator.

Aanmelding
Voor een vraag over uw kind of aanmelding kunt u
persoonlijk bij mij langskomen op dinsdag of het
aanmeldformulier invullen op onze website.
Voor logopedie is geen verwijsbrief meer nodig,
tenzij u bij CZ verzekerd bent. De vergoeding komt
vanuit het basispakket van uw zorgverzekering, er
zijn geen verdere kosten aan verbonden.
Graag tot ziens op de Keikamp!
Met vriendelijke groet,
Lisa Tankink
Logopediste
0573-257591
ltankink@logopediedebrug.nl

Mag ik mij even voorstellen
Vanaf het nieuwe schooljaar mag ik mij de nieuwe
juf van groep 3/4 van obs de Keikamp noemen.
Mijn naam is Marlin ter Haar, ben 27 jaar en ik kom
uit Neede. Misschien niet helemaal onbekend voor
sommigen, aangezien ik al eerder op deze school
heb gewerkt. Voorgaande jaren heb ik verschillende
combinatie groepen met veel plezier lesgegeven.
Sinds 3 jaar ben ik werkzaam bij stichting OPONOA.
Ik ben een positief ingestelde leerkracht die probeert het beste uit de kinderen te halen. Ik kijk erg
uit naar het nieuwe schooljaar.
Mag ik mij ook even voorstellen
Ik ben Aurora Hormes- Luchtmeijer, woon in Eibergen samen met mijn man en 2 zonen (waarvan de
oudste studeert en op kamers woont). Werk al vele
jaren met plezier als zorg coördinator om leerlingen
en leerkrachten te begeleiden in het onderwijsleerproces. Dit schooljaar zal ik werkzaam zijn als zorg
coördinator op 3 OPONOA scholen waaronder de
Keikamp. Ik heb veel zin om aan de slag te gaan en
samen met de leerling, het team en u als ouder de
ontwikkeling van uw kind zowel op sociaal emotioneel als cognitief gebied zo goed mogelijk te volgen
en te begeleiden. Ik houd van korte lijnen dus u kan
me gerust bellen/mailen indien nodig. Tot ziens op
de Keikamp!
Stagiaires
Ik ben Tess Dibbelink.
Ik zit op het Staring College (Herenlaan), opleiding
zorg en welzijn 4 kader.
Ik ga stage lopen in groep 5/6 bij juf Manon, 10 september begin ik 1x in de week op donderdag.
Mijn hobby is voetbal.

Jarrik Griemelink komt, vanuit het Graafschap College, ook stage lopen bij ons op school. Vanaf 3 september op donderdag en vrijdag loopt hij stage in
groep 1 en 2.
Oproep
De TSO (tussen schoolse opvang) is nog op zoek
naar een overblijfouder. Het gaat om de vrijdag om
de week 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)
Verkiezing MR
Dit jaar vindt er voor de medezeggenschapsraad
(MR) een verkiezing plaats. Daan Bomhof is aftredend en niet meer herkiesbaar.
Indien u belangstelling heeft om plaats te nemen in
de MR, kunt u zich aanmelden. Bij meerdere aanmeldingen volgt een verkiezingsprocedure. De zittingsduur in de MR is drie jaar. Meer informatie
over de MR vindt u op de website www.dekeikamp.
Bij interesse kunt u uw naam persoonlijk doorgeven
aan Marjan Kraan of via de mail: marjan@dekeikamp.nl Aanmelden kan tot vrijdag 4 september
2020.

Hoofdluis
Op woensdag 2 september zullen alle leerlingen
weer gecontroleerd worden op hoofdluis.
Denkt u aan geen gel of vlechten in de haren, vergeet niet om de haren ook te wassen!






Verklaring geen bezwaar/medisch protocol
Hierbij willen wij u vragen om eventuele
wijzigingen/aanvullingen omtrent de
toestemminggebruik beeldmateriaal en het
protocol medisch handelen door te geven aan de
leerkracht. Mochten er geen
wijzigingen/aanvullingen zijn, dan gaan wij ervan uit
dat hetgeen u voorheen heeft ingevuld nog van
kracht is.
Sociaal emotionele ontwikkeling
Na iedere vakantie, maar vooral na de
zomervakantie, is aandacht voor groepsvorming erg
belangrijk. Een goede groepsvorming aan het begin
van het jaar, heeft een positief effect op de groep
voor de rest van het jaar. In alle groepen worden
activiteiten gedaan, waarbij het van belang is dat de
kinderen elkaar (weer) leren kennen en waarbij
duidelijk is wie welke rol in de groep heeft, zodat
ieder kind zich prettig voelt. Denk daarbij aan de
goede verhouding en het begrip tussen kinderen
die bijvoorbeeld van nature leidend zijn en/of
kinderen die zich liever wat terugtrekken. Vanaf
deze week wordt aandacht besteed aan de sociaal
emotionele ontwikkeling door middel van onze basisregels die de komende weken centraal zullen
staan:

“Alle dingen hebben een doel. Kapot maken
is niet cool”
“Rennen doe je op het schoolplein. Binnen
moet je rustig zijn”
“Pesten is nooit goed, zorg dus dat je aardig
doet”
“Samen spelen, samen delen, elkaar niet
vervelen”

GVO/HVO
Op woensdag 9 september zal juf Lily Mulder weer
starten met de lessen GVO (godsdienstig vormingsonderwijs) en Juf Monique Bolhuis met de lessen
HVO (humanistisch vormingsonderwijs).
Jaarboek
Aan het begin en aan het einde van de zomervakantie hebben alle ouders een link ontvangen voor het
downloaden van het jaarboek van schooljaar 20192020. Tevens zit hier de groepsfoto van de klas en
de individuele foto bij toegevoegd.
Vanwege de vakantie kan het zijn dat niet iedereen
het heeft kunnen downloaden en na een week is de
link verlopen.
Indien u niets heeft ontvangen of u wilt het nog
downloaden, stuur dan een mailtje naar:
petra@dekeikamp.nl. Zij zal u dan een nieuwe link
sturen.

Jantje Beton
Vanaf 9 september krijgen de leerlingen uit de groepen 5/6 de boekjes voor Jantje Beton mee naar huis.
De kinderen kunnen hiermee loten verkopen voor
het goede doel en voor school. De verkoop gaat per
machtiging, kinderen mogen geen geld aannemen.

Loten verkopen mag aan familie, buren en bekenden. De kinderen hoeven niet langs ‘vreemde ‘deuren. Als een kind niets of weinig verkoopt, is dat geen
probleem, wel moet het boekje altijd weer ingeleverd worden. Op het ouderblad dat ook meekomt,
staat precies hoe het werkt.
Wij wensen alle kinderen veel succes!

Schoolfruit
“EU- schoolfruit “stimuleert kinderen om samen
fruit en groente te proeven en te eten.
Het is lekker en gezond en het is leerzaam. Scholen
kunnen zich voor dit programma aanmelden en bij
deelname krijgt de school over een periode van 20
weken, 3 keer per week gratis groente en fruit.
Leerlingen eten met het schoolfruitprogramma dan
minimaal 3 keer per week alleen fruit of groente in
de (kleine) pauze.
Dit schooljaar willen we onze school hier weer voor
opgeven.
Naast het eten van groente en fruit, worden er ook
lessen over de herkomst van fruit, de verschillende
soorten, de seizoenen e.d. gegeven.
Om dit project succesvol te laten verlopen hebben
we hulp nodig van ouders, opa’s, oma’s enz. die
mee willen helpen met schoonmaken/ schillen van
het fruit. Het is afhankelijk van het soort fruit wat er
geleverd wordt, hoe vaak er hulp nodig is.
In de hulpgevraagd brief kunt u zich hiervoor opgeven.
Wanneer wij voldoende helpende handen hebben,
kunnen wij onze school weer aanmelden voor het

EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2020-2021.
Wanneer onze school hiervoor weer wordt uitgekozen dan starten de fruit- en groenteleveringen in
november 2020 en lopen door t/m april 2021.
Voor verdere vragen of informatie kun je terecht bij
Chantal Veenstra. Zij is het aanspreekpunt voor het
“EU-schoolfruit”.
Schoolfeest
Nadere informatie volgt. De commissie is nog aan
het nadenken of en op welke wijze er eventueel op
de vrijdag nog iets kan plaatsvinden.

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon
Onze school heeft een "klachtenregeling
onderwijs", vastgesteld door het bestuur van de
stichting OPONOA. Klachten en/of vragen kunt u in
eerste instantie voorleggen aan de leerkracht van
uw kind. Mocht u daarna nog verder willen met uw
vraag of klacht, dan kunt u terecht bij de
locatiecoördinator. U kunt uw vraag/klacht ook
voorleggen aan de interne contactpersoon, te
weten Marjan Kraan. Zij is het laagdrempelige aanspreekpunt voor de klachten op school, voor zowel
kinderen, ouders en personeel.
Zij kan het probleem bovendien
voorleggen aan de externe vertrouwenspersoon. Op donderdag 3 en vrijdag 4 september zal
juf Marjan in alle klassen vertellen wat haar rol als vertrouwenspersoon is voor de kinderen.
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema: En
Toen?

Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in
de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven,
waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt.
Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je
in de oorlogstijd of kom van alles te weten over de
Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om de oudheid te
ontdekken. Verken werelden uit het verleden door
het lezen van boeken!
Wij werken 1 ½ week schoolbreed aan dit thema en
besteden daarbij ook extra aandacht aan de leesbevordering. Via een aparte brief ontvangt u binnenkort meer informatie over de invulling van deze weken.

