
Nieuwsbrief nr. 3
 3  O K T O B E R  2 0 2 2

Portfoliogesprekken
Afgelopen week stond in het teken van de portfoliogesprekken. Wat fijn om veel ouders weer met hun kind in
gesprek te zien op school. De kinderen hebben met trots laten zien waar ze de afgelopen periode aan
gewerkt hebben. De volgende portfolioweek staat gepland in de week van 12 juni. 

Beeldgebruikvoorkeuren Social Schools
Wij willen graag uw aandacht voor het volgende: Onder de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) heeft de school toestemming nodig voor het publiceren van beeldmateriaal van uw kind(eren). Binnen
het platform van Social Schools kan het gaan om het gebruik van beeldmateriaal binnen de community, de
website van de school, de nieuwsbrief, de schoolgids en Social Media. Wij willen u graag vragen om uw
voorkeur aan te geven in Social Schools. 

Bericht vanuit de leerlingenraad
Beste ouders/verzorgers van De Keizerskroon,

Hierbij stellen wij u voor aan de Leerlingenraad van de Keizerskroon 2022/2023. De Leerlingenraad bestaat uit
de volgende kinderen uit de volgende groepen: Dex uit groep 6a, Blix uit groep 6b, Jeremy uit groep 6c, Tamara
uit groep 7a, Rosa uit groep 7b, Anna uit groep 7c, Niels en Lakshmi uit groep 8a en Isis en Thijs uit groep 8b. 

Bij de Leerlingenraad mag je ideeën over de school bedenken (maar het hangt er vanaf of de ideeën tot leven
komen). Er is een leuke en gezellige sfeer in de Leerlingenraad. Rosa uit groep 7b is de voorzitter. De directie
van de Leerlingenraad zijn meester Jethro en juf Louise. 

De kinderen van de Leerlingenraad hebben zelf dit stukje voor u geschreven.

De eerste periode van het nieuwe schooljaar gaat rap voorbij. Nog drie weken hard werken en dan kan
iedereen genieten van een welverdiende herfstvakantie. In deze nieuwsbrief graag ook uw aandacht voor de
bijlagen van bijvoorbeeld de Kinderboekenweek.

Beste ouders/verzorgers van De Keizerskroon,

Leuk nieuws!
Juf Linsey (groep 4c) is in verwachting! Juf Lindsey en haar partner verwachten in januari 2023 hun eerste
kindje. Wij wensen hen alvast veel voorpret! 



Start Kinderboekenweek

Boekenruilbeurs (onder schooltijd)

Voorleeswedstrijd groepen 7 en 8 (onder schooltijd)

IPC afsluitingen groepen 4 t/m 8

Herfstvakantie

Startgesprekken groep 1-2

Start Cito B8 voor de groepen 8

Agenda oktober/november

Woensdag 5 oktober

Dinsdag 11 oktober

Woensdag 12 oktober

Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober

Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober

Maandag 31 oktober t/m vrijdag 4 november

Woensdag 2 november



Bericht vanuit de werkgroep Kinderboekenweek
Beste ouders,
De Kinderboekenweek 2022 is van 5 tot en met 16 oktober 2022. Het thema is Gi-Ga-Groen! De kinderen bij
ons op school lezen onder andere over de natuur; planten en dieren, over de omgeving, zoals de zee of het
bos. 

Onze opening is op woensdag 5 oktober. De opening vindt plaats in de klas en deels door de school heen.
Wat precies, is nog even geheim voor de kinderen.

Kinderen voor Kinderen heeft ook dit jaar weer een themanummer: Gi-Ga-Groen. Leuk om thuis te oefenen
via YouTube en ook in de klas zullen wij dansend te zien zijn. 

Onze planning tijdens de Kinderboekenweek ziet er weer leuk uit. We willen u vragen of uw deze periode uw
kind(eren) gezonde tussendoortjes wilt meegeven. Lekker fruit en/of groente tijdens onze Gi-Ga-Groene tijd. 

We houden tijdens de Kinderboekenweek onder andere ook een voorleeswedstrijd, de kinderen van de
bovenbouw lezen voor aan de kinderen van de onderbouw, de kinderen doen mee aan een wedstrijd voor
een Gouden Griffel en een Zilveren Penseel en er word teen boekenruilbeurs georganiseerd. 

Wij hopen dat iedereen een fijne Kinderboekenweek heeft met veel leesplezier!

Met Gi-Ga-Groene groet,

De werkgroep Kinderboekenweek.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie boekenruilbeurs
We zullen net als voorgaande jaren een boekenruilbeurs organiseren. Deze vindt plaats op dinsdag 11 oktober
onder schooltijd. Wat is de bedoeling? De kinderen kunnen hun oude boeken (maximaal 5 stuks) inleveren bij
de leerkracht en andere tweedehands boeken uitzoeken op de boekenruilbeurs. Wanneer je 1 boek inlevert
mag je 1 boek uitzoeken, wanneer je 2 boeken inlevert mag je 2 boeken uitzoeken. Met een maximum aantal
van 5 boeken. Het mogen alleen kinderboeken zijn van goede kwaliteit en het niveau van de eigen groep. Het
inleveren kan tot mandag 10 oktober bij de eigen leerkracht. 

Heeft u thuis overigens nog meer kinderboeken van goede kwaliteit, maar niet op het niveau van de groep
van uw zoon en/of dochter? Misschien wilt u deze boeken toch aan de school doneren, zodat de kinderen in
andere groepen meer keuze hebben. Daar worden wij heel blij van! 

Zo zorgen we samen voor meer kijk- en leesplezier! Alvast bedankt!



Bericht vanuit FF Anders
FF Anders is een activiteit van de gezamenlijke kerken in Pijnacker.

Hallo kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool!
Jullie kunnen in de herfstvakantie naar twee leuke ochtenden komen vol met spelletjes, zingen, buitenspelen,
knutselen en verhalen over Jezus!

Op donderdag 27 oktober van 09.30 - 12.00 uur, inloop vanaf 09.15 uur. 
Op vrijdag 28 oktober van 09.30 - 13.00 uur met een lunch, inloop vanaf 09.15 uur. 

We zien jullie graag in de Ontmoetingskerk aan de Klapwijkseweg 91 in Pijnacker. Kinderen tot en met 7 jaar
zijn welkom met een volwassene erbij. Het kost niets, je moet je wel voor 25 oktober even aanmelden. Stuur je
naam en leeftijd naar ffandersinfo@gmail.com. Kijk voor meer informatie op ffanderspijnacker.nl 
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