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    N I E U W S B R I E F  

12 februari 2020 

NR 

10 

Belangrijke  data 
 

• Donderdag 13 februari 
10 minuten gesprekken  

• Dinsdag 18 februari 
10 minuten gesprekken 

• Vrijdag 21 februari 
Meester- en juffendag! 

• 23 t/m 28 februari 
VOORJAARSVAKANTIE 

• Maandag 2 maart 
STUDIEDAG, VRIJ! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Afgelopen maandag bereikte ons het droevige bericht dat de 

vader van Keano van Gils, uit groep 5B, is overleden. Hij was al 

enige tijd ziek. 

De ouders van de groep zijn dezelfde dag hierover geïnformeerd 

en dinsdagochtend hebben we in de klas met de kinderen 

erover gesproken. We hebben een hoekje voor hem ingericht, 

met een knuffeltje voor Keano en een schriftje waar kinderen 

iets in kunnen schrijven of waar ze iets kunnen achterlaten. Als 

Keano weer op school is, geven we dit aan hem.  

Wij wensen Keano, zijn moeder Natascha en verdere familie  

heel veel sterkte en kracht toe! 

 

 

 

 

 

Lieve Keano, we denken aan je…. 
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Leerkracht, een prachtig vak! 
 
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari deden de leerkrachten van SKOP (Stichting Katholiek 
Onderwijs Pijnacker) mee met de landelijke staking die door de vakbonden was uitgeroepen in het 
onderwijs. Waarom? Omdat zij zich hard maken voor het behoud van de kwaliteit en continuïteit van 
het onderwijs. Voor de leerlingen van nu én de leerlingen van de toekomst. 
 
Maar naast aandacht voor werkdruk, salarissen en lerarentekort vinden de leerkrachten van SKOP 
het ook belangrijk om aandacht te besteden aan de schoonheid van het vak. Leerkracht zijn is een 
prachtig beroep en dat mag benadrukt worden. Zéker ook op deze stakingsdagen.  
 
Op het SKOP-kantoor aan de Meidoornlaan kwamen de leerkrachten en onderwijsassistenten van de 
Keizerskroon, de Josephschool, de Mariaschool, Het Spectrum en de Johannesschool bij elkaar om 
met elkaar in gesprek te gaan. Wat is er zo mooi aan ons vak? Hoe kunnen we dat laten zien aan de 
omgeving? En hoe kunnen wij als leerkrachten laten zien hoe fijn het is om voor SKOP te werken? 
 
Alle ideeën samen geven SKOP inspiratie. We willen de jeugd van nu laten zien dat leerkracht een 
prachtige beroepskeus is, waarin je écht iets voor een ander kunt betekenen!  
 

 

 
Informatieavonden Gantellaan 
Vorige week dinsdag- en donderdagavond vonden de informatieavonden over de Gantellaan plaats 
voor de ouders van de groepen 4 en 5. Een informatieve avond, waarbij we verteld hebben over de 
mogelijkheden voor flexibele opvang en allerlei andere praktische zaken. In het voorjaar gaan we 
met de groepen een keer een kijkje nemen en uiteraard worden ook de ouders met de kinderen nog 
uitgenodigd voor een Open Huis. De presentatie van deze avond met daarbij een kort verslag wordt  
naar de ouders van deze groepen gestuurd. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

SKOP leerkrachten met elkaar in gesprek over de schoonheid van het vak! 
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Na de voorjaarsvakantie starten de groepen 4 t/m 8 alweer met de vierde unit 
van het schooljaar. De groepen 3 starten met hun tweede unit. 
Hieronder kunt u lezen met welke units de leerlingen, in de diverse groepen 
aan de slag gaan. Bij de groepen 7 staat IPC tijdelijk op een laag pitje 
aangezien daar voor de komende periode Verkeerslessen centraal staan ter 
voorbereiding van het Fietsexamen. 
Mocht u thuis boeken en of voorwerpen hebben die passen bij het thema, dan 

kunt u deze, voorzien van naam, meegeven aan uw zoon of dochter. Neemt u gerust eens een kijkje 
op de leerwand in de groep. Daar kunt u zien en volgen wat er geleerd wordt. 
 

Groep 3 & 4 MP 1 unit: Bloemen en Insecten 
Heb je bloemen gezien vandaag? Waar heb je ze gezien? Heb je insecten gezien 
vandaag? Waar heb je ze gezien? Bloemen en insecten hebben elkaar nodig. 
Zonder insecten zouden er geen bloemen zijn. En zonder bloemen zouden de 
insecten honger hebben. Tijdens Natuur leren we o.a. waar bloemen en insecten 
bij voorkeur leven en groeien en over hoe de levenscycli van insecten verlopen. 
Tijdens Aardrijkskunde leren we o.a. over de trek van de Monarchvlinder. Tijdens 
Kunstzinnige Vorming leren we over schilderijen van bloemen en insecten maar 
ook hoe we symmetrie gebruiken om schilderijen van insecten te maken. Muziek 

leren we over de beroemde componist Rimski-Korsakov. Tijdens Internationaal leren we over 
bloemen en insecten uit binnen- en buitenland en over bloemen als emblemen voor verschillende 
landen. 

 

Groep 5 & 6 MP 2 unit: Red de wereld 
Ooit bedekten regenwouden twintig procent van het aardoppervlak. 
Tegenwoordig is dit nog maar vijf procent. Elke seconde wordt een stuk 
regenwoud ter grootte van een voetbalveld vernietigd. Sommige 
wetenschappers zijn van mening dat als er geen regenwoud meer is, de hele 
aarde gevaar loopt. Wat kunnen we doen om het regenwoud te redden? 
Tijdens Aardrijkskunde leren we o.a. waar in de wereld regenwouden zijn en 
welke producten we uit het regenwoud gebruiken in ons dagelijks leven. Maar 
ook hoe en waarom het regenwoud wordt vernietigd. Bij Natuur leren we o.a. 

over de verschillende planten en dieren in het regenwoud en over fruit en zaadjes uit het 
regenwoud. Tijdens Techniek gaan we een tropisch fruitdrankje maken. Tijdens Internationaal leren 
we hoe verschillende landen en organisaties helpen om het regenwoud te redden. 
 

Groep 7 & 8 MP 3 unit: De wijde wereld 
In een tijd waarin vervoer en communicatie de wereld verbindt op meer 
manieren dan ooit tevoren, is wat we kopen en consumeren van grote invloed 
op het leven van mensen over de hele wereld. Ieder van ons heeft een 
verantwoordelijkheid in de samenlevingen waarvan wij deel uitmaken - om 
elkaars cultuur en behoeften te respecteren, om elkaar te steunen en ervoor 
te zorgen dat we samen kunnen leven: lokaal nationaal en mondiaal. Ieder van 
ons heeft een verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschappen waarvan 
we deel uitmaken – namelijk dat we elkaars culturen en behoeften 
respecteren, elkaar helpen en ervoor zorgen dat we lokaal, nationaal en 

wereldwijd samenwerken. Tijdens Aardrijkskunde leren we o.a. over de landen die de kleren die we 
dragen produceren, waar ons voedsel vandaan komt maar ook over toerisme. Tijdens Geschiedenis 
o.a. over de tijd van ontdekkers en hervormers. Tijdens Techniek gaan we ons eigen wereldmerk 
opzetten. Bij Internationaal leren we o.a. .over hoe Fairtrade de boeren en producenten in armere 
landen helpt. 
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Studiedag 2 maart 
Voor de kinderen duurt de voorjaarsvakantie nog een dagje 
langer, de leerkrachten hebben maandag na de vakantie 
een studiedag. Deze dag wordt opgedeeld in twee delen. 
’s Ochtends gaan we met het team in gesprek over Leren 
Zichtbaar Maken. Een aantal jaar geleden zijn wij met elkaar een traject rondom dit onderwerp 
ingegaan en hebben we met elkaar plannen gemaakt over het formuleren van leerdoelen, 
succescriteria, geven van feedback en formatief evalueren. Ondertussen zijn er veel nieuwe 
leerkrachten binnen gekomen en voor hen is dit alles helemaal nieuw. En dus 
gaan we differentiëren! Voor de ene groep een basisworkshop en voor de 
andere groep een vervolgbijeenkomst. 
 
’s Middags gaan we met elkaar de cito-toetsen evalueren en nieuwe plannen 
maken voor de komende periode.   
 

 

Van de medezeggenschapsraad 

Uit de vergadering van 7 januari: 
Nieuwbouw Vlinderboom 
De MR van de Keizerskroon heeft de MR van de Vlinderboom gevraagd ons op de hoogte houden 
over de voortgang van de bouw van het nieuwe schoolgebouw van de Vlinderboom. Hierop heeft de 
MR van de Keizerskroon nog geen antwoord op ontvangen. We blijven ons inzetten om ook via deze 
weg op de hoogte te kunnen blijven over de voortgang van de bouw. 
Volgens de informatie van de directie van de Vlinderboom loopt op dit moment alles op schema. 
Gantellaan 
Samen met de directie hebben wij de informatieavonden voorbereid die vorige week voor ouders 
van leerlingen uit groep 4 en groep 5 hebben plaatsgevonden. Voor komend schooljaar zal de opvang 
in de middag worden uitgebreid. Daarnaast krijgen d kinderen die nu in groep 4 en groep 5 zitten dit 
voorjaar een aantal fietslessen. 
Begroting 
De directie heeft een toelichting op de begroting gegeven. 
Lerarentekort 
Ook op de Keizerskroon beginnen we het lerarentekort te voelen. Vooral bij ziekte van leerkrachten. 
Gelukkig kunnen we een groot gedeelte opvangen doordat leraren die part time werken extra willen 
invallen of door de inzet van leerkrachten die geen eigen groep hebben. Helaas lukt dit niet altijd. 
Contact 
Heeft u een vraag voor de MR? Neem gerust contact met ons op. Dat kan via 
mr@dekeizerskroonpijnacker.nl of door ons aan te spreken. 
 

 
Afscheid juf Laura 

Binnenkort nemen wij afscheid van juf Laura, van groep 1-2B (op 
vrijdag) en groep 1-2G (maandag). Juf Laura heeft besloten om een 
nieuwe uitdaging aan te gaan en dus de Keizerskroon te gaan 
verlaten, vanaf de voorjaarsvakantie. De ouders van de beide 
groepen zijn hier al over geïnformeerd. 
 
  

 
 

Beste Laura, 
Veel succes met alles wat op je pad gaat komen! 

mailto:mr@dekeizerskroonpijnacker.nl
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Op vrijdag 21 februari vieren alle juffen en de 
meester hun verjaardag op school. Het thema dit jaar is gekke hoedjes verkleeddag , dus iedereen 
mag deze dag met gekke hoedjes en/of verkleed naar school komen!  
We gaan die dag allerlei leuke activiteiten doen. Bij de kleuters wordt er ’s middags een 
spelletjesmiddag met gezelschapsspelletjes gehouden. Mochten de leerkrachten hulpouders nodig 
hebben dan leest u dat via Social Schools.  
Het 10-uurtje krijgen de kinderen van de juf of meester. Geef ze dus alleen een lunch mee.  
De oudervereniging heeft, net als vorig jaar, voor de klassencadeaus een bedrag gereserveerd uit de 
ouderbijdrage. Er komt dus geen aparte geldinzameling in de klassen. Dit jaar hebben we er niet voor 
gekozen om een klassencadeau te doen, maar een schoolcadeau. Naast het schoolcadeau geven de 
kinderen ook een persoonlijk cadeautje aan hun meester of juf. Dit wordt gekocht door de 
oudervereniging.  
Namens de werkgroep meesters- en juffendag,   
Juf Maaijke, juf Marlies, juf Wilma en juf Nicole  en ook namens de ouders van de OV: Suzanne, 
Barbara en Marianne 
                           

Tot slot….. 
Onze Fiene uit groep 8 vertegenwoordigde onze school bij de voorleeswedstrijd. In Cultura in 
Nootdorp kwamen de beste voorlezers van de basisscholen uit Pijnacker-Nootdorp bij elkaar en 
streden zij om de titel ‘Voorleeskampioen’. En dat deed zij supergoed! Niet gewonnen, maar wel  
prachtige woorden van de jury!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op het podium leest Fiene voor uit 
‘Hoera voor Floor’ 

De jury, met o.a. de wethouder van 

onderwijs 

Fiene, 

wij zijn supertrots 

op jou! 
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INGEZONDEN 


