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 Info®meertje      
NOVEMBER 2016 
                                                                                                                                       
Beste ouders en verzorgers, 
 
Graag vraag ik u aandacht voor onze nieuwsbrief . Ik reken erop dat u deze met aandacht zult lezen. 
 
 
Dag van de leraar 
Op woensdag 5 oktober was het de landelijke “Dag van de Leraar”. Namens de leerkrachten en het 
ondersteunend personeel dank ik alle ouders en kinderen die de moeite hebben genomen hier aandacht aan te 
besteden. voor te hebben en de medewerkers van De Kleine Keizer de welverdiende pluim of complimenten 
met een mooie tekening, een lief kaartje of zelf een aardig cadeautje te verrassen   
 

Het eerste schoolrapport van 2016-2017  - vooraankondiging rapportmiddag/rapportavond 

Donderdag 24 november houden wij onze eerste rapportbesprekingen van het schooljaar. Voor onze jongste 
leerlingen is er nog geen rapport, maar worden de vorderingen van de kinderen met u besproken. Genoemde 
datum was natuurlijk al vermeld in onze schoolgids. Wij gaan er vanuit dat u hier in uw planning rekening mee 
gehouden heeft en u zowel ’s middags of ’s avonds in staat bent om (zonder uw zoon of dochter) het rapport 
op te komen halen en met de leerkracht te bespreken? 
Zoals u weet geven wij rapporten enkel aan (één van de) ouders mee en bespreken we het rapport ook niet 
met derden.  
Voor groepen met een groot aantal leerlingen kan de leerkracht extra afspraken inplannen op 
woensdagmiddag 23 november. 
Binnenkort krijgt u een uitnodiging met vermelding van het tijdstip waarop u verwacht wordt. 
De leerkrachten rekenen dus op uw komst. De gesprekken vinden  tussen 15.30 uur –  17.00 uur en  18.00 uur -  
20.30 uur plaats en op woensdag van  13.00 uur tot 14.30 uur.   
In verband met voorbereiding en rusttijden kunnen er geen afspraken direct aansluitend op het einde van de 
lestijd gemaakt  worden.  
 
 
Margemiddagen 
Op maandagmiddag 5 december en vrijdagmiddag 23 december is de school gesloten in verband met een 
margemiddag. 
Maandagmiddag   05.12.2016 groep  1 t/m 8   Sinterklaasmiddag 
Vrijdagmiddag     23.12.2017         groep     1 t/m 8   Start Kerstvakantie 
Na ons ochtendprogramma op vrijdag 23  december start voor alle kinderen de kerstvakantie. De kerstvakantie 
duurt tot en met vrijdag 6 januari. Alle kinderen worden dus op maandag 9 januari weer op school verwacht. 
 
 
Lees-tip ! :  Artikel  in onderwijsblad met Juffrouw Sieglien Weegman 
De Kleine Keizer ‘van taak-gericht naar leer-gericht´.  
Eén van onze speerpunten is onze kinderen sterk bij het eigen leerproces te betrekken , zodat niet alleen 
duidelijk wordt wat ze leren , maar ook hoe ze het leren en wat daarvoor nodig is.  
Een school als de onze is immers altijd in ontwikkeling en ook leerkrachten blijven leren. Eén van de manieren 
waarop er op de Kleine Keizer gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de leerkrachten en de lessen die zij 
geven is de lessonstudy.  Leerkrachten uit parallel groepen werken samen aan de voorbereiding van een les en 
geven deze in beide groepen. Tussen deze twee lessen is er gelegenheid om de les te evalueren en direct de 
aanpassingen in de praktijk te brengen. Een erg inspirerende vorm van lessenontwikkeling, die steeds in het 
teken van ´het leren van het kind´ staat. 
In het nieuwsblad van onze onderwijsbegeleidingsdienst HCO vertelt Juffrouw Sieglien Weegman hier meer 
over. U kunt het artikel vinden op onze website bij het onderdeel ´Nieuws´  
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Ouderbetrokkenheid: Spel – en lees-inloop ! 
Sinds dit schooljaar organiseren de kleuterleerkrachten en de leerkrachten uit groep 3 een inloop.  
In de kleutergroepen wordt dit vormgegeven aan de hand van het spelen van spelletjes en het werken met het 
ontwikkelingsmateriaal.  
In groep 3 vindt er een leesinloop plaats, waarbij de ouders inzicht krijgen in het proces van het aanvankelijk 
lezen.  
Op woensdag 9 november was er een extra lange inloop bij de kleuters. In het kader van het thema “familie” 
was dit keer een familielid (oom, tante, opa, oma, nicht, neef of ouder) welkom om samen met het kind een 
familieportret te tekenen. In alle vier de groepen was het een groot succes. Met divers creatief materiaal zijn 
de familieleden aan de slag gegaan.  
 

  
  
Houd het mededelingenbord bij het klaslokaal van uw kind in de gaten. Hierop staat wanneer er weer een  
spel- of leesinloop is. Leuk als u erbij bent! 

 
Nieuwe leerplichtambtenaar 
Afgelopen week heeft de directie kennis kunnen maken met onze nieuwe leerplichtambtenaar. Mevrouw 
Ivonne Badoe heeft het stokje vanaf het begin van het schooljaar overgenomen van mevrouw Mijke Snelleman. 
 
In het kennismakingsgesprek kwam nogmaals naar voren dat het vragen van verlof buiten de schoolvakanties 
nagenoeg onmogelijk is. En dat leerplichtzaken hier strikt op handhaaft. Via onze schoolgids en eerdere 
nieuwsbrieven bent u hiervan op de hoogte gebracht. Mochten er desondanks toch aanvragen komen dan 
dient de school ouders om bewijsvoering te vragen waarom er ernstige economische schade geleden wordt als 
op een ander moment in het jaar van een vakantie genoten zou worden. Het aantal aangevraagde verlofdagen 
speelt daarbij geen rol. 
In het gesprek kwam tevens naar voren dat ouders bij calamiteiten zorg moeten dragen voor bewijs ten 
behoeve van reguliere verlofaanvragen, bijvoorbeeld bij een huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familie. 
 
In geval van een verlofaanvraag of verzuim door een calamiteit in het buitenland zijn de  ouders er 
verantwoordelijk voor er zorg voor te dragen dat de bewijsstukken bij de school worden ingeleverd, die 
vertaald zijn in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. 
Van de school wordt verwacht deze bewijsstukken in het dossier te hebben. 
Onze leerplichtambtenaar van de afdeling leerlingzaken is bereikbaar op (070)-3535261 / 06-50457640 
 

Leerlingaantal De Kleine Keizer opnieuw gestegen 
Elk jaar houdt het ministerie op 1 oktober een leerling telling om de bekostiging vast te stellen (hoeveel geld 
krijgt een school van het Rijk?) voor het schooljaar erop. De Kleine Keizer kende een lichte stijging van haar 
leerlingaantal.  Op 1 oktober 2016 telde De Kleine Keizer 340 leerlingen  
 
Leerlingaantallen 2009 t/m 2016 (Landelijke 1 oktober-telling) 
 

Jaar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal 217 232 257 268 289 321 336 340 

 
Uiteraard zullen er in de periode tot aan juni 2017 nog vele ingeschreven kinderen als nieuwe leerling van De 
Kleine Keizer geplaatst worden. 
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Buitenschoolse opvang - personeelswisselingen 
De vaste medewerkers Ashley als Michiel zijn met ingang van 1 november jl. niet meer werkzaam bij Triodus. 
Bij Triodus was er vooralsnog, als hun tijdelijke contract zou eindigen op 1 april 2017, nog geen vooruitzicht op 
een vast dienstverband. Beide medewerkers hebben daarom een baan elders aanvaard, Ashley  in de 
dagopvang en Michiel  in een andere  Buitenschoolse opvang. Per1 november zijn Ivonne Lagerweij en Jamel 
Ben Hadj Belgacem de vaste medewerkers bij Woeste Willem geworden. 
Voor mogelijke vragen kunt u zich richten tot Ellen Aartman, Senior Locatiemanager kindercentra Loosduinen  
06 52 37 45 80 
 
Website 
Onze vernieuwde website is intussen gepubliceerd. U kunt hem op internet vinden onder : 
www.dekleinekeizer.nl 
 
Mijn SchoolInfo  
U weet dat wij u zo goed mogelijk proberen te informeren over onze school en wat daar gebeurd. Iedereen 
kent wel het Informeertje, de schoolgids, maar ook de losse briefjes bij het bezoek van musea, sportactiviteiten 
en bibliotheekbezoek. Helaas blijven dit soort briefjes wel eens  onderin de schooltas zitten en bereikt de 
informatie u niet.  
Zoals u weet staan wij als school niet stil en gaan wij graag mee met de digitale ontwikkelingen. 
De afgelopen periode hebben  wij onderzocht of we de nieuwsbrieven die we u meegeven digitaal kunnen gaan 
verspreiden.  Bij dit onderzoek kwam Mijnschoolinfo naar voren en hebben we gekozen om samen met dit 
bedrijf in zee te gaan. 
Het wordt binnenkort mogelijk om met Mijnschoolinfo u  als ouders/verzorgers gerichter via e-mail of een  
“app “te informeren. Geen losse mededelingen of strookjes die niet voor  u van toepassing zijn.  U ontvangt via 
e-mail of een notificatie in de app informatie die op uw kind van toepassing is. 
 
Welke mogelijkheden zijn er voor u met Mijnschoolinfo? 

 Ontvangen van gerichte informatie van de school.  

 Het Informeertje per e-mail (inclusief een bijlage in PDF voor eventueel uitprinten). 

 De schoolgids per mail in PDF. (PDF voor eventueel uitprinten). 

 Mededelingen per mail  (inclusief een bijlage in PDF voor eventueel uitprinten). 

 Mijnschoolinfo App  voor tablet en smartphone, voor zowel Apple, Android als Windows, gratis te 
downloaden door ouders. 

Later komen nog meer functies beschikbaar. Wij houden u als ouder/verzorger hiervan op de hoogte. 
Op dit moment zijn wij bezig om het systeem helemaal voor u op orde te maken. Binnenkort ontvangt u meer 
informatie over deze nieuwe werkwijze.  
 
Personele zaken 
Onlangs hebben wij intern twee jubilarissen in het zonnetje gezet. Juffrouw Sieglien Weegman was onlangs  
25 jaar aan het onderwijs verbonden en enige tijd daarvoor juffrouw Thed Klinge zelfs al 40 jaar. Behalve de 
welverdiende bloemen in ontvangst te mogen nemen, kregen onze collega’s van het bestuur van De Haagse 
Scholen respectievelijk een zilveren – en gouden onderwijsspeld uitgereikt. 
Juffrouw Caroline van Ingen, vorig jaar werkzaam als groepsleerkracht groep 8 aan het Alphons 
Diepenbrockhof, is na een lange afwezigheid weer voor 2 dagdelen werkzaam in onze school. Daarin  zet zij zich 
in voor  ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van onze schoolorganisatie en/of onze 
leerlingbegeleiding. De werkzaamheden maken deel uit van een re-integratietraject. 
Juffrouw Thed Klinge- van der Pennen , momenteel 2 dagen als groepsleerkracht werkzaam in onze groep 3 aan 
het Alphons Diepenbrockhof, heeft besloten met ingang van 6 januari 2017 gebruik te gaan maken van de 
mogelijkheid tot vervroegde pensionering. Heel jammer voor onze school en de kinderen in groep 3, maar 
uiteraard gunnen we juffrouw Thed na meer dan veertig jaar met hart en ziel voor het Haags onderwijs 
(regulier -en speciaal basisonderwijs) gewerkt te hebben, nog een mooie levensfase met veel vrije tijd toe. 
Wij zullen op korte termijn de ouders van groep 3 nader informeren over de wijze waarop wij voor het 
vervangen van juffrouw Thed gaan zorgdragen. 
 

http://www.dekleinekeizer.nl/
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Schoolpleinrenovatie  Nieuws van de Projectgroep  
De Projectgroep Schoolpleinen is druk bezig en er zijn de afgelopen weken mooie stappen voorwaarts gemaakt. 
Zo zijn onder andere de resultaten van de ideeënbusjes geïnventariseerd, is ter oriëntatie een andere school in 
Den Haag bezocht en komt er binnenkort een speciale nootjesactie om extra financiën binnen te halen. Over de 
nootjesactie zal binnenkort gecommuniceerd worden. 
De ideeënbusjes hebben eind september en begin oktober op beide locaties gestaan.  
De projectgroep was natuurlijk zeer benieuwd naar jullie input, ideeën en belangstelling om met hen mee te 
denken. Tijdens het openen van de ideeënbusjes waren zij dan ook zeer blij verrast met de vele, vele goede 
ideeën en de prachtige tekeningen van de kinderen. 
Hieronder een kleine greep uit de resultaten van de betreffende ideeënbusjes 
 

AD:               glijbaan    klauterhuisje     klimrek     muurschilderingen (Pokemon)       schommels     wip          
voetbalveld / - doelen    hoge hekken      moestuin       trampoline 
                           

LDU: 
 

Voetbalkooi   glijbaan   huisje   klimrek    zandbak   springkussen  speelbus   wip    moestuin 

 
Bij deze wil ik jullie, namens de projectgroep, heel hartelijk bedanken voor de prachtige input en mooie ideeën. 
Zoals jullie zien zijn er veel overeenkomsten voor beide locaties. Er zal gekeken worden naar de haalbaarheid 
en kosten van bepaalde ideeën. De projectgroep gaat daar nu verder mee aan de slag. Uiteraard blijven nieuwe 
ideeën natuurlijk van harte welkom. 
Ook is de projectgroep  nog op zoek naar ouder(s) van de LDU om ons projectteam te complementeren. 
 

 
 
Namens de projectgroep, Frank de Boer 
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Uitslag Olympische Sport-prijsvraag “Ken jij onze helden?” 
Onze sportquiz was een groot succes ! Vele leerlingen, met of zonder hulp van hun ouder(s), hebben 
meegedaan en zijn op zoek gegaan naar de namen van onze sporthelden van afgelopen zomer bij de 
Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Helaas waren niet alle formulieren volledig of helemaal goed ingevuld, 
maar het was duidelijk dat er serieus en met plezier aan gewerkt was.  
Jammer genoeg konden we niet alle deelnemers met een prijs verrassen, maar soms is meedoen inderdaad 
belangrijker dan winnen. 
Alle prijswinnaars zijn intussen bekend gemaakt via het smartbord (TV-scherm) in de hal van onze beide 
locaties. 
Met veel plezier namen de prijswinnaars hun prijs in ontvangst. Zo gingen de kinderen onder andere met een 
basketbal, springtouw, volleybal, voetbal of zelfs  tennisrackets naar huis ! Gefeliciteerd hoor !   
 

    
 
De winnaars op de Loosduinse Uitleg                                     De winnaars aan het Alphons Diepenbrockhof 
 
De hoofdprijs ging naar Roby, Soufiane, Celeste en Joey. Zij waren de gelukkigen , die op 9 november jl. een 
heuse privé-les ‘snowboarden’ aangeboden kregen. Daar hebben ze met volle teugen van genoten  
Wie weet zien we ze op de volgende Olympische (winter-)spelen terug.   
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Boekhandel Kroon geeft iedereen leerling boek cadeau ! 
De leesontwikkeling van kinderen is enorm belangrijk voor schoolsucces en succes in de maatschappij later.. In 
die zin is het ook fantastisch dat boekhandel kroon uit de Loosduinse Hoofdstraat alle kinderen van De Kleine 
keizer een leesboek cadeau gaven. Meester Arie en juffrouw Arielieke van de boekhandel hebben samen met 
de directie in elke klas de boeken persoonlijk overhandigd. 
De boeken werden met veel plezier ontvangen ! 

 

 
 

 
 
Kinderboekenweek : Gouden griffels en penselen 
De Kinderboekenweek, die in het teken stond van jong en oud, opa’s en oma’s, was mede dankzij de OR een 
fijne en succesvolle week. Op allerlei manieren is er in onze groepen aandacht aan de KBW besteed en zijn 
opa’s en oma’s betrokken bij onze school. Hier lieten onze kinderen weer andere talenten zien en haalden de 
beste verhalenschrijvers en/of tekenaars een mooie eervolle vermelding binnen. Zo werden in alle groepen 
zilveren en gouden penselen of zilveren en gouden griffels uitgereikt. 
 

   
 
Tijdens de KBW stelde de school voor een klein bedrag vele mooie lees- en informatieve boeken uit de eigen 
bibliotheek ter beschikking. De opbrengst van €  95,-   ging in zijn geheel naar de projectgroep 
schoolpleinrenovatie. 
 
Juffrouw Margo haalt geld binnen  
Tijdens een vakgroepbijeenkomst van vakleerkrachten lichamelijke opvoeding heeft juffrouw Margo een 
bedrag van € 500,- binnengehaald voor onze school. Intussen heeft zij samen met meester Paul nieuw 
uitdagend spelmateriaal aangeschaft, namelijk 2 tchouks. Deze  tchouks kunnen gebruikt worden bij het 
aanleren en oefenen van het gooien en vangen en  het spel tchoukbal kan hiermee  gespeeld worden. Goed 
gedaan, juf Margo !  
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Pietengym 
Maandag 28 november, dinsdag 29 november en woensdag 30 november staat de gymzaal van meester Paul 
Verleg en juf Margo de Wilde in het teken van de Pietengym. Alle leerlingen kunnen klim- en 
klautervaardigheden oefenen, leren balanceren en ‘pakjes overvaren met de boot”.  En ............een heus 
“Pieten-diploma” behalen. Om deze dagen hanteren onze gymleerkrachten een aangepast gymrooster: 
 
   Maandag, 28 november  

8.30 UUR tot 9.15 UUR 4 LDU 

9.15 UUR tot 10.00 UUR 3 LDU 

10.15 UUR tot 11.00 UUR 3 AD 

11.00 UUR tot 11.45 UUR 5 AD 

    

 

13.00 UUR tot 13.45 UUR 1-2 LDU 

14.00 UUR tot 14.45 UUR 1-2 LDU 

 

     Dinsdag, 29 november  
8.30 UUR tot 9.15 UUR 4 AD 

9.15 UUR tot 10.00 UUR 6 AD 

10.00 UUR tot 10.45 UUR 7 AD 

11.00 UUR tot 11.45 UUR 8 AD 

 

13.00 UUR tot 13.45 UUR 1-2 AD 

14.00 UUR tot 14.45 UUR 1-2 AD 

 

     Woensdag, 30 november  
8.30 UUR tot 9.15 UUR 5 LDU 

9.15 UUR tot 10.15 UUR 6 LDU 

10.30 UUR tot 11.30 UUR 7 LDU 

11.30 UUR tot 12.15 UUR 8  LDU 

 
Donderdag 1 december zijn er geen roosterwijzigingen. 
 
 
De Kleine Keizer wint handbaltoernooi 
In oktober deed De Kleine Keizer met een jongensteam mee aan het jaarlijkse schoolhandbal- toernooi. 
Aangezien we geen meisjesteam konden formeren mochten de meisjes, die zich hadden ingeschreven, 
meedoen met de jongens. Ons team begon nog voorzichtig, helaas werd de eerste wedstrijd nipt met 1-0 
verloren. Niet getreurd, want de 2 volgende wedstrijden wonnen ze met 4-0 en 1-0. Het weer en de stemming 
waren prima en uiteindelijk bleek ons team op doelsaldo de 1e prijs te hebben behaald. Een voortreffelijke 
prestatie! 

 
Helaas is het jaarlijkse voetbaltoernooi door problemen bij de organisatie van de gemeente niet doorgegaan. 
We zien nu weer uit naar het volleybaltoernooi (groep 7-8) van 14 december a.s. 

 
Ouderraadsleden gevraagd ! 
Voor komend jaar zijn wij dringend op zoek naar nieuwe OR leden voor beide locaties die mee kunnen helpen 
om tijdens het schooljaar leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren. Er zal tevens gestreefd worden 
naar een nauwere samenwerking tussen de OR leden en de klassenouders voor de voorbereiding (schoolbreed) 
van festiviteiten; vele handen maken immers licht werk. U kunt voor informatie/aanmelding voor de OR terecht 
bij de adjunct-directeur Ellen Leguit.  
 
Natuurlijk bent u altijd van harte welkom als hulpouder bij één van de (groepsgebonden) activiteiten in een 
schooljaar. Ook hiervoor neemt u altijd eerst even contact op met de leerkracht van uw kind. 
 
Wij hopen dat er voldoende ouders zich aanmelden, zodat wij met elkaar deze leuke activiteiten voor de 
kinderen kunnen blijven organiseren. 
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Tot slot 
Ik dank u voor uw interesse. Voor eventuele vragen op opmerkingen betreffende deze nieuwsbrief kunt u 
uiteraard bij de groepsleerkracht of schooldirectie terecht. 
 
Ik wens iedereen vast een gezellige decembermaand toe. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Erwin Toet 
Directeur De Kleine Keizer 


