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Belangrijke data


Donderdag 20 september was de aftrap van de
actie van Cycling4Scool, waar wij als school aan
meedoen. De wethouder verkeer, Ilona Jense,
was erbij om de flyers uit te delen, samen met
de kinderen van de leerlingenraad. De stickers
worden volop geplakt en wij hopen natuurlijk
steeds meer stickers van fietsers en voetgangers
te zien! Ook volgende week gaat de actie nog
door en daarna gaan wij met elkaar de balans
opmaken: is het aantal dat lopend of fietsen naar
school komt gestegen? We gaan het zien.…!







Donderdag 27 september
Algemene Ledenvergadering
Oudervereniging
Dinsdag 2 oktober
Vergadering MR
3 t/m 12 oktober
Kinderboekenweek
Donderdag 11 oktober
Schoolfotograaf
22 t/m 26 oktober
Herfstvakantie
Maandag 29 oktober
Studiedag, alle kinderen vrij!

Samen met de wethouder deelde de leerlingenraad de flyers uit!

De appel
Het thema van de kleuters!

Appels plukken!

Appelflappen maken!

Bij de kleuters staat de appel centraal en daar kun je heel veel leuke dingen mee doen!
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Kinderboekenweek: ‘Kom erbij!’
De Kinderboekenweek 2017 vindt landelijk plaats van
woensdag 3 oktober tot en met zondag 14 oktober en heeft als
thema: ‘Kom erbij!’
We openen de Kinderboekenweek op woensdag 3 oktober met elkaar op
de trap en zullen de rest van de week dagelijks aandacht besteden aan dit
boekenfeest.
Zo zullen de bovenbouwleerlingen traditiegetrouw een boek voorlezen
aan de leerlingen in de onderbouw, wordt er ook dit jaar weer een
boekenmarkt georganiseerd en vindt in de groepen 7 en 8 een
voorleeswedstrijd plaats.

Boekenmarkt woensdag 3 oktober
Wij willen op De Keizerskroon graag het lezen zoveel mogelijk stimuleren. Vaak staan er thuis heel
wat boeken werkeloos in de boekenkast. Na het grote succes van voorgaande jaren organiseren wij
ook dit jaar weer een boekenmarkt!
De boekenmarkt vindt plaats op woensdag 3 oktober. Kinderen die dat willen mogen op een kleedje
hun boeken verkopen voor een rond bedrag (0,20 tot 2,50 euro).
Kinderen uit groep 1 t/m 4 verkopen hun boeken onder begeleiding van een ouder. Deze ouders
mogen hun kind vanaf 13:50 uur uit de groep ophalen en een plekje kiezen. Kinderen uit groep 5 t/m
8 mogen zelfstandig hun boeken verkopen en ook vanaf 13.50 uur een kleedje inrichten. Het is
praktisch om met z’n tweeën een kleedje te delen, zodat er om de beurt ook rondgelopen kan
worden. De boekenmarkt vindt plaats op het kleuterplein, het leesplein op de eerste verdieping en
de ruimte boven de trap op de tweede verdieping. Loop dus ook gerust nog even naar een andere
verdieping voor nog meer leesplezier!
Alle andere kinderen en ouders zijn welkom vanaf 14:00 uur op de boekenmarkt.
Kinderen die niet naar de boekenmarkt gaan, zullen deze dag via de nooduitgang en –trap de school
verlaten. De boekenmarkt sluit om 14:30 uur.
We hopen dat heel veel boeken weer een nieuwe eigenaar krijgen en er weer lekker veel
gelezen gaat worden in ‘nieuwe’ boeken!

werkdrukgelden
Zoals u weet is er in de politiek geld vrij gemaakt voor het basisonderwijs om de werkdruk voor
leraren te verminderen. Ook wij zetten deze gelden in en wij hebben ervoor gekozen om
leerkrachten geregeld een dag uit te roosteren om werk voor de klas te doen. We denken daarbij
bijvoorbeeld aan administratie, rapporten maken, voorbereiden etc. Zo kan het voorkomen dat de
juffrouw of meester een dagje uit de klas is, maar wel op school aanwezig is. Juf Christine en juf
Wilma zijn twee leerkrachten die voor diverse groepen invallen hiervoor en ook hebben we
afwisselend nog andere invalleerkrachten hiervoor. Naast de inzet van deze ‘inval leerkrachten’
hebben we ook met deze gelden de inzet van de vakleerkrachten gymnastiek uitgebreid en hebben
we nog extra ingezet voor conciërge werkzaamheden. Kortom, de gelden worden goed besteed!
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Lerarentekort
Net als andere scholen in het gehele land, is ook bij ons, binnen de Stichting Katholiek Onderwijs
Pijnacker, het lerarentekort voelbaar. Onze reguliere vacatures zijn ingevuld, maar op dit moment
staan er nog wel weer vacatures open voor zwangerschapsverloven, waarvan wij hopen dat we die
op korte termijn ingevuld gaan krijgen. En dan hebben we het nog niet over de mogelijke griepgolf
die er ongetwijfeld een keer aan gaat komen…… Met de vijf SKOP scholen hebben we afgesproken
dat we er natuurlijk altijd voor willen zorgen dat een groep, bij een zieke leerkracht, bemand wordt,
maar inmiddels weten we ook dat dit niet altijd mogelijk is. Mocht vervanging niet lukken, gewoon
omdat er geen leerkracht beschikbaar is, kan een volgende stap zijn dat een klas opgedeeld wordt.
Dan gaan de kinderen in kleine groepjes naar een andere klas en hebben zij werk bij zich om te
maken. Voor een ziektevervanging van een dag is dit te realiseren, maar veel langer kunnen we
kinderen niet verdelen over de groepen. De laatste
mogelijkheid is er één die we liever niet uitvoeren,
maar waarvan we weten dat dit wellicht ook bij ons kan
gebeuren: het thuis laten blijven van de kinderen. Als
er echt geen andere oplossing is, kan het zijn dat we
genoodzaakt zijn om aan u te vragen uw kind thuis te
houden. Dit willen we natuurlijk niet, maar ook wij zien
momenteel hoe hoog de nood is….. Mocht deze situatie
zich voordoen, dan vragen wij van harte uw begrip
hiervoor!

Schoolfotograaf
Beste ouders/ verzorgers
Op donderdag 11 oktober a.s. komt de schoolfotograaf weer op school.
Alle kinderen gaan weer met de hele klas en alleen op de foto. Broertjes
en zusjes die WEL op de Keizerskroon zitten zullen ook samen op de
foto gaan.
Helaas kunnen we de broertjes en zusjes foto’s die we na schooltijd
maakte met broertjes en zusjes die NIET op de Keizerskroon zitten niet meer aanbieden.
Wij vinden dit zelf ook erg jammer maar doordat de Keizerskroon nog steeds groeit zijn er nu te
veel leerlingen . Daardoor gaat dit te veel tijd kosten om het nog te organiseren en te realiseren als
ook een ruimte gebrek omdat nu alle beschikbare ruimtes in gebruik zijn. We hopen op uw begrip
hiervoor.
Maar op 11 oktober zullen we weer onze uiterste best doen om uw kinderen weer mooi op de foto
te zetten zoals u van ons gewend bent.
Met vriendelijke groet
Namens de Oudervereniging “ Het fototeam “
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De MR van de Keizerskroon zoekt contact met……
De oudergeleding is de vertegenwoordiging van alle ouders op
de Keizerskroon.

De MR van de Keizerskroon

Met de personeelsgeleding denken wij mee over het beleid op
school.
Uit de tevredenheidspeilingen hebben wij een aantal
onderwerpen gehaald die wij komend schooljaar goed willen
gaan bespreken/ volgen.
Wij willen graag met u in contact komen zodat wij goed weten
wat er speelt.
Zo kunnen wij de ouders op een goede manier
vertegenwoordigen.

Wij zien en horen u graag a.s. dinsdag
van 19.30 tot 20.00 uur!

Heeft u interesse ? Vanaf 19.30 t/m 20.00 uur staan wij in de hal van de school voor u klaar.

Ingezonden
Dansfestival van Dansschool
“De Dansacker”
Hebben jullie al gehoord dat er komend weekend (zaterdag 29
september) een mooie voorstelling zal zijn in dansschool De
Dansacker? Een ontzettende leuke kans om kennis te maken met
klassiek ballet én de dansschool. Niet alleen zaterdag kunt u van
een voorstelling genieten, ook zondag 30 september vinden er
leuke activiteiten plaats. Een aanrader voor kinderen die het
misschien zelf ook leuk vinden om te gaan dansen. De Dansacker
biedt vele dansvormen aan, waaronder ook ‘musicall-jazz’en
tapdansen.
De voorstelling van zaterdag heet Assepoes, het verhaal van Assepoester, in een modern jasje, is een productie
van ‘Pop-up Dance!’ en wordt gedanst door Youri en Julia, professioneel dansers. Zij hebben reeds op
meerdere plaatsen in Nederland opgetreden!
Op zaterdag 29 september zijn er drie voorstellingen om 14.30 -16.30 -19.30. Aansluitend aan de
middagvoorstellingen kunt u tevens een gezellige borrel bijboeken.
U kunt kaarten á 7,50 kopen voor de voorstelling via www.vvdda.nl. Op deze website vindt u ook meer
informatie over de activiteiten op de zondag. De tribune blijft na de voortstelling van Assepoes namelijk nog
één nachtje staan, om ook de leerlingen van De Dansacker een podium te geven op zondag!
De voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door ‘Stichting Vrienden van de Dansacker’. De stichting heeft
als doel jong en oud in aanraking te laten komen met dans, een mooie mogelijkheid, heel dichtbij huis!
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Beste ouders
De kinderen zijn weer op school begonnen en de naschoolse activiteiten
zijn of worden weer opgestart, zo ook de kinderyogalessen.
Over Yoga en Mindfulness wordt veel geschreven en het wordt steeds
meer beoefend door volwassenen. Ze voelen dat het helpt!
Maar wat is kinderyoga?
Via school, televisie, games en sociale media
hebben kinderen allerlei prikkels om zich
heen. Een uurtje kinderyoga per week kan
kinderen helpen/leren om prikkels beter te
verwerken en tot rust te komen.
Yoga voor kinderen is anders van opzet dan
yoga voor volwassenen. De kinder-yogalessen hebben steeds een ander thema, zijn
speelser en afgestemd op de belevingswereld
van kinderen. Kinderen leren tijdens de les op
een fijne en ontspannen manier zich bewust
te worden van hun eigen lichaam, hun emoties en hun omgeving. Ook is
er veel aandacht voor elkaar. Bij kinderyoga gaat het niet om de
prestatie en het resultaat. In de les kunnen de kinderen helemaal zichzelf
zijn en zijn we blij met ieders inbreng.
In de lessen wordt er naast de yogahoudingen aandacht besteed aan
spel, muziek, fantasie, dans, kindermassage, concentratie-, adem-,
zintuig- en ontspanningsspelletjes en creatieve opdrachten.
Bij kinderyoga staat plezier voorop!
Starten met de les kan op ieder moment.
De lessen worden gegeven door Wilma Abbink, kinderyogadocent,
(maar ook leerkracht op onze school, de Keizerskroon) op
donderdagmiddag in de speelzaal van de Johannesschool in de wijk
Koningshof in Pijnacker.
KOM VOOR EEN GRATIS PROEFLES.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.tarayoga.nl of een
berichtje sturen naar wilma@tarayoga.nl
Met hartelijke groeten van Wilma Abbink.
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