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Startgesprekken: 
De startgesprekken zijn in volle gang. Het loopt voortreffelijk. Ouders en leerkrachten houden zich 
goed aan tijden en richtlijnen en dat is fijn om te zien. We merken dat ouders het ontzettend fijn 
vinden om even in de school te kunnen zijn en de klas te zien waar hun kind(eren) in zit(ten). We 
ervaren het als een fijn moment om kennis te maken met ouders en de verbinding te kunnen maken 
met hen in het belang van de ontwikkeling van de kinderen. 
 
 
 
 
 
 
Corona update: 
De kinderen en de leerkrachten: 
De kinderen ervaren meer rust nu zij ook bij verkoudheidsklachten (anders dan hooikoorts en/of 
astma) naar school mogen komen. De continuïteit van het onderwijs wordt hiermee beter 
gewaarborgd. Voor de leerkrachten blijft het spannend en goed oppassen. Zij hebben deze keuze 
niet. Zij moeten thuisblijven bij verkoudheidsklachten en zich laten testen. Waarbij we gemerkt 
hebben dat het voorrangsbeleid in de praktijk amper merkbaar is.  
We hebben dan ook voortdurend te maken met uitval van leerkrachten. Dit kunnen we met het 
grote team dat wij hebben nu nog redelijk opvangen. We zien echter ook dat het veel tijd en energie 
kost van ons team om alles goed te regelen en soepel te laten verlopen.  
 
De ouders: 
We zien ook dat ouders zich goed aan de afspraken houden met betrekking tot het niet betreden van 
het schoolplein. Het vraagt veel van ouders. We zijn een  grote school, met veel kinderen en ouders. 
Tijdens de piekmomenten van brengen en halen zien we dat het houden van 1,5 meter afstand op 
paden, toegangswegen en bij de kleuterlokalen onder druk staat. Wij kunnen en willen dat niet 
(over)reguleren. Hoe meer we reguleren hoe meer we moeten handhaven. Wij missen hier 
simpelweg de menskracht voor en vinden ook dat hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt bij 
ons allemaal. Wij hebben u hierbij dus hard nodig. Allereerst door zelf uw afstand tot anderen te 
bewaren en door anderen mee te helpen dit ook te doen. Dat is niet makkelijk om een ander hier op 
aan te spreken. Het leidt soms tot pittige reacties hebben wij in de praktijk ervaren. Niets menselijks 
is ons hierin vreemd. Alleen samen kunnen we zorgen voor een zo veilig mogelijke omgeving. 
 
De school: 
Ook wij krijgen te maken met ouders en/of kinderen en wellicht teamleden die positief getest 
worden op het Coronavirus. Wij staan midden in de samenleving en daar hoort het Coronavirus op 
dit moment helaas bij. Bij een positief geteste ouder en/of kind gaat het gezin in thuisisolatie volgens 
de geldende richtlijnen. Wij informeren direct ons team hierover. Alleen intern is dan bekend om 
welke ouder en/of kind het gaat. Wij informeren daarna meteen de ouders van de betreffende 
groep. We vermelden hierbij niet de naam van het betreffende kind en/of gezin (tenzij ouders hier 
expliciet toestemming voor geven). Ons bericht aan de ouders van de groep is bedoeld om hen te 
informeren waardoor zij extra alert kunnen zijn op mogelijke signalen en hun eigen maatregelen 
kunnen nemen richting familie, vrienden, werk en anderen waarmee zij samen zijn en/of 
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samenwerken. De GGD doet verder haar bron- en contactonderzoek. Mocht een leerkracht positief 
getest worden op Corona dan informeren wij wederom eerst ons team en daarna de ouders van de 
betreffende groep/groepen en waar nodig ook alle ouders.  
 
 
 
 
 
 
 
Studiedag donderdag 8 oktober 
Aanstaande donderdag is de school dicht voor de kinderen. Het team gaat dan aan de slag met 
schoolontwikkeling. Zoals u weet is één van onze belangrijke pijlers het IPC onderwijs.  
Donderdag gaan de groepen 1/2 aan de slag met scholing in het International Early Years Curriculum.  
                         
 
 
 
 
De groepen 3 t/m 8 werken die dag aan het verder ontwikkelen van ons International Primary 
Curriculum.  
 
 
 

 

 
 
Vacature MR-lid oudergeleding (m/v) 
De medezeggenschapsraad is op dit moment op zoek naar een MR-lid die ons team wil aanvullen. 
Wil jij als ouder graag jouw bijdrage leveren aan het schoolbeleid van de Keizerskroon? En vind je het 
leuk om je namens de ouders in te zetten voor een veilige leeromgeving? Dan kan de 
medezeggenschapsraad jouw inzet goed gebruiken! 
  
Op dit moment bestaat de MR uit: Juf Thea van der Arend, Meester Marc Lawa, Meester Wim van 
Cruchten (voorzitter), Ilona de Bruijne (ouder) en Yasmeen Mokiem (ouder). We vergaderen zes keer 
per jaar in het gebouw van de Keizerskroon (’s avonds). In dit overleg spreken we over het onderwijs, 
de personeelsorganisatie en het financiële beleid van de school. Dit kan gaan over bijvoorbeeld 
leerlingenzorg, computeronderwijs op school, veiligheid (rondom de) schoolgebouwen, huisvesting, 
formatiezaken (zoals groepsgrootte) en aanpak van pesten.  
 
De MR heeft afhankelijk van het onderwerp informatie-, advies- of instemmingsrecht. Deze zaken 
zijn formeel vastgelegd in de WMO (Wet Medezeggenschap Onderwijs). Meer informatie over de MR 
kun je vinden op de vernieuwde website van de Keizerskroon. 
  
Ben je geïnteresseerd in deelname aan de MR? Laat het ons vóór vrijdag 9 oktober 2020 weten via: 
mr@dekeizerskroonpijnacker.nl  
Voor meer informatie :   
https://www.dekeizerskroonpijnacker.nl/mijn-kind-leerling/medezeggenschapsraad/ .  
Bij meer dan één aanmelding volgen verkiezingen. 
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Team4Talent 
Ook Team4Talent is na de zomervakantie weer van start gegaan. Voor de mensen die ons nog niet 
kennen: wij hebben als doel om de jeugd gezond te laten opgroeien en bieden hiervoor een mooi 
sport- en cultuuraanbod aan.  
We zijn hiervoor te vinden op de scholen en BSO’s, bij de verenigingen en organiseren zelf ook 
diverse activiteiten. Deelname is vrijwel altijd gratis en het is dus leuk om in de gaten te houden of er 
leuke activiteiten bij zitten voor uw kind.  
Meer informatie kunt u vinden op onze social media kanalen facebook of Instagram of onze website: 
www.team4talent.org  
 
Ook is het mogelijk om aan te melden voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen 
stuur dan een mail naar anouk@team4talent.org. In de bijlage bij deze nieuwsbrief alvast een aantal 
activiteiten die we de komende periode organiseren. Aanmelden voor deze activiteiten kan via onze 
website. 
 
 
Graag nog uw aandacht voor het volgende: 
We merken dat kinderen van verschillende groepen op de Zilverreigerdreef al voor 08.15 uur de 
school in én naar de klas gaan. Dat is niet de afspraak en dus ook niet de bedoeling. De afspraak dat 
kinderen om 08.00 uur naar binnen mogen is gemaakt met ouders die ook kinderen hebben die naar 
de Gantellaan gaan. De betreffende ouders zijn daarin vrij om of eerst om 08.00 uur bij de Gantellaan 
hun kind(eren) te brengen en daarna naar de Zilverreigerdreef te gaan of om dit andersom te doen. 
De school gaat verder voor alle kinderen om 08.15 uur open. 
 
Tot slot: 
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