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Belangrijke data


De allerbeste
wensen voor het
nieuwe jaar!





21 januari t/m 1 februari
Afname CITO toetsen
groep 2 t/m 7
Vrijdag 8 februari
Rapport groep 3 t/m 8
Donderdag 14 februari
10 min. gesprekken gr. 1 t/m 8
Dinsdag 19 februari
10 min. gesprekken gr. 1 t/m 8

2019 is alweer even begonnen,
maar toch wensen wij u nog alle
goeds voor het nieuwe jaar! Met het
gehele team zijn wij de maandag na
de Kerstvakantie gestart met een
teamdag. Na een overheerlijk
nieuwjaarsontbijt, hebben wij met elkaar nagedacht en
gesproken over GELUK. Wat betekent geluk? Wat maakt
jou gelukkig? Wat is werk-geluk? Kortom: een boeiende
dag waarin we elkaar weer een beetje beter hebben leren
kennen en we ons ervan bewust zijn geworden dat je veel
invloed kunt hebben op je eigen (werk) geluk!

Verkeerssituatie
Voor de vakantie waren we al uitgebreid geinformeerd door de gemeente, middels een
inloopochtend en een nieuwsbrief, over de verandering op de Zilverreigerdreef in het nieuwe jaar.
Een verandering is het zeker! Helaas zijn de beloofde extra parkeerplekken achter de sporthal nog
niet gerealiseerd, waardoor er nu weinig parkeerplaatsen zijn rondom de school. Op verzoek van de
politie vragen wij u nadrukkelijk om alleen in de daarvoor bestemde vakken te parkeren. Afgelopen
dinsdag is de sourveillerende politie overgegaan tot het uitschrijven van bekeuringen en dat waren er
nogal wat! Omwille van de veiligheid is er besloten om de fietsers niet de Zilverreigerdreef op te
laten gaan, maar naar de zuidkant van de school te leiden. Dit is even wennen, maar het lukt.
Gelukkig worden we de komende weken bijgestaan door verkeersregelaars, zodat we zeker weten
dat de verkeersstromen in goede banen geleid worden.
Tot slot adviseren wij u ook graag het volgende:

Laat de auto staan en kom vooral lopend
of op de fiets naar school!
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Na de kerstvakantie starten de groepen 4 t/m 8 alweer met de derde unit
van het schooljaar. De groepen 3 starten met de eerste unit, iets waar de
kinderen naar uitkijken. Waar de groepen mee aan de slag gaan kunt u
hieronder lezen.
Mocht u thuis boeken en of voorwerpen hebben die passen bij de unit dan
kunt u deze, voorzien van naam, meegeven aan uw zoon of dochter.

Groep 3 & 4 MP 1 unit:
Circus, beweging en vermaak.
Heb je gehoord van het gezegde “lachen is het beste
medicijn ‘? Lachen en plezier zijn een belangrijk onderdeel
van ons leven. We houden allemaal van vermaakt worden
en te genieten. Het circus is al heel lang een speciale
plaats waar mensen, uit alle delen van de wereld, naar toe
gaan om vermaakt te worden, lachen en plezier hebben.
Tijdens deze unit komen bijna alle vakken aanbod. En
zullen de leerlingen kennis maken met alles wat met een
circus te maken heeft en de mensen die voor het vermaak
in het zorgen.

Groep 5 en 6 MP 2 unit:
Ontdekkingsreizigers
Wie houdt er niet van om nieuwe plekken te ontdekken?
Misschien schuilt er een ontdekkingsreiziger in je? Dat zijn
mensen die de aarde rondreizen op zoek naar nieuwe
plekken of dingen waarvan we nog niet wisten dat ze
bestonden. Ontdekken is spannend en soms zelfs een
beetje eng. Durf jij mee te doen? Dan is dit een unit
waarin veel voor je te ontdekken valt.

Groep 7/8 MP 3 unit:
Rivieren, met de stroom mee.
Deze unit gaat over het ontstaan en de stromingen van rivieren, wat is nou eigenlijk een rivier en
welke invloeden hebben rivieren op het leven van de mensen. Welke verschillen zijn er tussen de
verschillende rivieren? En waarom willen mensen
rivieren beheren? Tijdens natuurkunde gaan we
natuurwetenschappelijke onderzoeken doen en de
eigenschappen van water onderzoeken. Tijdens
techniek gaan we kijken naar het waterbeheer en
kijken we hoe we bruggen kunnen bouwen. Tijdens
geschiedenis staat Egypte centraal. Welke rol heeft de
Nijl in het Oude Egypte gespeeld. Inmiddels weten de
leerlingen dat ze ICT moeten gebruiken om informatie
over rivieren te verzamelen.
Op de IPC wand in deze groep is de loop van een rivier
van begin tot eind te zien.
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Nieuwe collega’s
Zoals in de vorige nieuwsbrief al stond vermeld:
we hebben weer nieuwe collega’s erbij!
We stellen hen even aan u voor:
Juf Catalijne
Jonneke Drega is al vanaf 1 december bij ons
werkzaam in groep 6B. Zij heeft destijds
gereageerd op de vacature die wij nog hadden
uitstaan voor deze groep en waar tot die tijd
Juf Jonneke
een leerkracht uit de invalpool werkzaam was.
Jonneke woont in Nootdorp en heeft de
afgelopen jaren gewerkt op een IPC school in
Utrecht. Zij wilde graag op een IPC school wat
dichter bij huis aan de slag en dat is gelukt!
Lorene Lander is deze week bij ons gestart in
groep 6A. De afgelopen jaren heeft zij gewerkt op
het Spectrum (ook een school van onze stichting)
en voor de zomervakantie heeft zij aangegeven
Juf Lorene
graag de overstap te willen maken naar onze
school. Bij de start van dit schooljaar was zij
echter nog met bevallingsverlof en aansluitend
ouderschapsvelof, waardoor zij niet gelijk kon
starten. Haar verlofperiode is nu achter de rug en nu heeft zij haar start op de Keizerskroon gemaakt.
Catalijne Dijkgraaf is de leerkracht die in groep 7 voor Karin van Puffelen het zwangerschapsverlof
vervangt en aansluitend ook bij ons op school in de formatie zal stromen. Zij heeft de afgelopen jaren
gewerkt in (afwisselend) groep 7 en 8 op de Jozefschool in Nootdorp en wilde graag op de
Keizerskroon haar onderwijscarrière voortzetten. Halverwege het schooljaar maakte zij dus de
overstap naar onze school.

Wij zijn enorm blij met onze drie nieuwe collega’s!
Jonneke, Lorene en Catalijne:
Heel veel succes en plezier bij ons op de Keizerskroon!

Tot slot….
Het zwangerschapsverlof van juf Karin uit groep 7 was
nog maar net begonnen en daar diende zich op eerste
Kerstdag haar kindje al aan….
Op 25 december 2018 werd Mick geboren, zoon van juf
Karin en haar partner Anton.

Mick

Gefeliciteerd!
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