Agenda
30 augustus
31 augustus
31 augustus
31 augustus
31 augustus
6 september

12 september
12 september
14 september
14 september
16,17,18 sept.

Start logopedie
Hoofdluiscontrole
Start HVO/GVO lessen
Start schoolzwemmen
GMR vergadering
Korfbal groep 3, 4 en 5 (graag
buitenkleding en schoenen
meegeven)
Inloopspreekuur GGD
Gezondheidsonderzoek 5
jarigen
MR-vergadering
GMR-vergadering
Schuttersfeest

Schooljaar 2022-2023
De vakantie zit er weer bijna op! We hopen er weer een leerzaam en plezierig schooljaar van
te maken. Een nauwe samenwerking tussen ouders en leerkrachten is de basis. Wij vinden
het dan ook belangrijk dat kinderen zich veilig en prettig voelen op school, dat de ouders
zich betrokken voelen en dat de kwaliteit van het onderwijs optimaal is. Wij vertrouwen
erop dat leerlingen en ouders een plezierig schooljaar zullen beleven en rekenen op een
goede samenwerking.

Nieuwe leerlingen
In augustus beginnen Kate en Mees bij ons op school. Wij heten hen van harte
welkom en wensen hen een plezierige tijd toe op “de Keikamp”.

Mag ik mij even voorstellen…..
Hoi allemaal!
De komende tijd ben ik werkzaam bij De Keikamp in groep 5. Hier kijk ik erg
naar uit.
Ik houd ervan om kinderen een leuke tijd te bezorgen en ze veel te leren.
In mijn vrije tijd sport ik graag en spreek ik met vrienden af.
Na schooltijd kom ik buiten graag kennis met jullie maken. Tot gauw!
Jelmer Obbink

Schoolgids
Op de website vindt u de schoolgids, 2022-2023 met praktische informatie voor dit
schooljaar.
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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 06-57009891. Graag dit nummer alleen gebruiken in
geval van nood.
De directeur van het onderwijsteam (Bert Izaks) kunt u eventueel bereiken op 06-49596212.

Zwangerschapsverlof juf Renske
Tot aan de herfstvakantie zal juf Renske nog genieten van haar zwangerschapsverlof.
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal juf Anouk haar niet vervangen voor groep 1/2.
We gaan per week bekijken of er inval beschikbaar is. Mochten er geen invallers zijn, dan
proberen we het intern op te lossen. Juf Marjan werkt tot de herfstvakantie op maandag
i.p.v. vrijdag.

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.

Logopedie
Vanaf 23 augustus ben ik elke dinsdag en donderdag weer aanwezig op de Keikamp. De
afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt met de kinderen en het team op school.
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 IB-er.
Aanmelding
Voor een vraag over uw kind of aanmelding kunt u persoonlijk bij mij langskomen op dinsdag
of donderdag 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,
Lieke Rensink
Logopediste 06-18692420
lrensink@logopediedebrug.nl
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Parro
Volgende week krijgen alle kinderen een brief mee naar huis met de instructies om
u aan te melden op de Parro-app. Middels deze app gaan we aankomend
schooljaar communiceren over de volgende zaken: wat er in de klas gebeurt (zoals
voorheen op Klasbord), oudergesprekken inplannen, activiteiten organiseren en u
kunt absenties doorgeven in de app. U kunt vooraf al de Parro-app downloaden in
de Google Play Store of App Store. Omdat dit een belangrijk communicatiemiddel
binnen de school gaat worden, is het wenselijk dat elk gezin de app kan gebruiken.

Hoofdluis
Op woensdag 31 augustus zullen alle leerlingen weer gecontroleerd worden op hoofdluis.
Denkt u aan geen gel of vlechten in de haren en vergeet niet om de haren ook te wassen!

GVO/HVO
Op woensdag 31 augustus zal juf Lily Mulder weer starten met de lessen GVO
(godsdienstig vormingsonderwijs) en Juf Monique Bolhuis met de lessen HVO
(humanistisch vormingsonderwijs).

Schoolfruit
Onze school is dit schooljaar weer ingeloot voor het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.
Vanaf week 36 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.
Via Parro wordt aan u doorgegeven welk fruit die weken 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.

Stagiaire
Vanaf 1 september t/m 17 november komt Rosalie van Veenendaal stage lopen op de
donderdag. Zij zal stagelopen in groep 1/2.

Inloopspreekuur
Maandag 12 september zal de jeugdverpleegkundige een inloopspreekuur houden bij ons op
school van 8.15 tot 9.00 uur. Het advies is om dan een afspraak te maken. Dan hoeft u
immers niet te wachten.
U kunt bij haar terecht met vragen over o.a. opvoeding, psychosociale problemen, pesten,
faalangst, voeding en zindelijkheid. Maar met de lengte en/of het gewicht van uw kind of
een gehoor- en/of ogentest helpt zij u ook graag.
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Contactgegevens
Maria Krabbenborg, jeugdverpleegkundige
•
•
•
•

06 - 256 440 77 (WhatsApp)
088 - 4433206 (direct)
088 - 4433000 (algemeen)
m.krabbenborg@ggdnog.nl

Gezondheidsonderzoek 5 jarigen (12 september)
De jeugdverpleegkundige ziet alle 5-jarigen voor een gezondheidsonderzoek waarin diverse
items aan bod komen. Deze gezondheidsonderzoeken volgen op de contactmomenten van
het consultatiebureau. Ouders kunnen daarvoor ook zelf onderwerpen inbrengen. De
jeugdverpleegkundige kijkt naar gezondheid en ontwikkeling, meet lengte en gewicht en
doet een gehoor- en oogtest. Als het nodig is en in overleg met de ouder schakelt de
jeugdverpleegkundige de jeugdarts in of neemt de vraag mee naar het CJG team (Centrum
Jeugd en Gezin).
Als uw kind aan de beurt is, ontvangt u hiervoor een uitnodiging. In de uitnodiging staat een
link naar een digitale vragenlijst die u kunt invullen.

Schuttersfeest
Op vrijdag 16 september staat het Schuttersfeest op de agenda. De voorbereidingen voor de
feesten zijn weer in volle gang.
Dit jaar is gekozen voor het thema: ”Circus”.
Op zondag 18 september organiseert de Schutterij een rommelmarkt. Heb jij nog spullen
liggen die weg kunnen of iets wat je zelf maakt wat je graag wilt verkopen? Kom dan, vanaf
12 uur, met je kleedje naar het feestterrein.
Binnenkort volgt er een aparte brief over het schoolfeest.

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:
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•
•
•
•

“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”

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).

Jaarboek
Aan het begin van de zomervakantie hebben alle ouders een link ontvangen voor het
downloaden van het jaarboek van schooljaar 2021-2022.
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:
p.meuleman@oponoa.nl Zij zal u dan een nieuwe link sturen.

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 25
augustus zal juf Marjan in alle klassen vertellen wat haar rol als vertrouwenspersoon is voor
de kinderen.
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