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Info®meertje      
Oktober 2017 
                                                                                                                                       
Beste ouders en verzorgers, 
 
Graag vraag ik u aandacht voor een kort informeertje en uw specifieke aandacht voor de volgende 
onderwerpen. 
 
 
Studiedagen 
 
Congres 
Vrijdag 3 november a.s. is onze school gesloten in verband met een studiedag. Een groot deel van 
het team zal op deze dag deelnemen aan het congres “leren zichtbaar maken in actie” te 
Nieuwegein. In onze nieuwsbrief van 13 september hadden wij hiervan al melding gemaakt. 
 
De studiedag en workshops sluiten naadloos aan bij de ontwikkeling die De Kleine Keizer doormaakt 
op het gebied van ‘bewust leren van haar leerlingen’. Er is immers steeds meer wetenschappelijk 
bewijs dat  leerlingen die zich bewust zijn van de leerdoelen en die leerstrategieën kunnen toepassen 
hun kansen op leersucces vergroten, meer zelfvertrouwen hebben en gemotiveerder zijn. 
Op deze studiedag zoeken we als team bevestiging en verdieping voor onze werkwijze en een 
verdere kennisdeling die ons kan helpen de effectiviteit van ons onderwijs nog verder te vergroten.  
Met de focus op ‘leren’ en onze ambitie om leerlingen liefde en verantwoordelijkheid 
(eigenaarschap) voor het leren bij te brengen willen we het leerproces van kinderen positief 
beïnvloeden. Het eigen leerproces kunnen beoordelen is voor kinderen erg belangrijk om de 
leerprestaties te verhogen! Daar hoort onder andere bij dat leerlingen actief en betrokken leren te 
zijn bij hun leerproces, leerlingen hun resultaten leren te evalueren, het leerdoel van elke les 
begrijpen en de succescriteria gebruiken om te beoordelen of ze hun leerdoelen hebben gehaald. 
U bent overigens tijdens de informatieavond reeds over de ontwikkelingen op onze school met 
betrekking tot ‘bewust leren’ geïnformeerd. Interesse gewekt of nog vragen die u erover zou willen 
stellen?  
Vraag de groepsleerkracht of de directie er gerust naar. 
We hopen op een inspirerende dag. 
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Schoolbezoek lerend netwerk 
Ook woensdag 8 november is de school gesloten in verband met een studiedag. Ons team bezoekt 
dan de collega-scholen Helen Parkhurst en de Van Ostadeschool, waar onze school een lerend 
netwerk mee vormt.  
Het lerende netwerk is een initiatief van deze 3 scholen om van elkaars professionaliteit te profiteren 
en elkaar bij de ontwikkeling rond ‘bewust leren’ te ondersteunen en met elkaar op te werken. 
Wij achten het belangrijk dan ook bij elkaar op school te kijken en tijd te nemen om klassenbezoeken 
bij elkaar af te leggen, alsmede daarover met elkaar inhoudelijk in gesprek te gaan en elkaar 
feedback te geven over het leren van de kinderen en de effectiviteit van de lessen.   
In dit kader was de Helen Parkhurstschool op 6 september jl. al bij ons op school op bezoek. 
 
Aanschaf extra materiaal leesonderwijs (groep 4)  
Voor onze beide groepen 4 heeft de school extra leesboekjes van de methode Estafette aangeschaft.  
Voordat we overstappen naar het zogenaamde ‘circuitlezen’ kunnen we aan de hand van de nieuwe 
boekjes nog extra aandacht besteden aan het ‘groepsgericht lezen’. Daarbij is tevens een kopieermap 
bij het lesmateriaal aangeschaft, nuttig te gebruiken als klaarwerk, de pop-map & leeshuiswerk. De 
map kan gebruikt worden om verrijkingsmateriaal aan te bieden voor de gemiddelde en sterke 
lezers. In de laatste twee maanden van het schooljaar wordt leescircuit aangeboden voor een goede 
doorstart naar groep 5.  

 
 
Geen gymlessen op woensdag 1 november en vrijdag 10 november 
Op de woensdag 1 november en vrijdag 10 november is onze vakleerkracht lichamelijke opvoeding, 
mevrouw Margo de Wilde, afwezig. De gymlessen komen op deze dagen te vervallen. 
 
Vooraankondiging Ouderonderzoek  
Wij willen goed onderwijs bieden. En we willen dat kinderen zich prettig voelen bij ons op school.  
Hoe gaat het met uw kind in de groep? Wat zijn uw ervaringen als ouder?  
Op maandag 13 november start ons onderzoek onder ouders. Als u in ons mailsysteem van MSI staat, 
krijgt u die dag een email met de vraag om de online vragenlijst in te vullen.  
In de uitnodigingsmail van 13 november kunt u doorklikken naar tekst en uitleg het Engels, Spaans, 
Arabisch, Turks of Pools. Ook de vragenlijst zelf kunt u in deze talen invullen.  
U krijgt de uitnodigingsmail via Steda, een onafhankelijk bureau dat dit onderzoek voor ons uitvoert. 
(Dat betekent dus dat de vertrouwde schriftelijke oudertevredenheidspeiling van ‘Scholen met 
succes’ dit jaar niet meer door ons bestuur van De Haagse scholen (en dus ook op De Kleine Keizer 
niet meer ) wordt gebruikt)  
 
De vragenlijst duurt 1-2 minuten per kind, daarna is er een kort vraagblok over de school als 
geheel. Wij horen graag van u wat we goed doen of wat volgens u beter kan. En, als u meewerkt, 
versterkt dit de betrokkenheid tussen ouders en school. Dat is voor iedereen goed!  
Dus als u binnenkort de uitnodigingsmail krijgt, werkt u dan mee?  
Bij voorbaat dank 
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Rapporten 
Donderdag 23 november is de datum waarop de rapportbesprekingen zullen plaatsvinden, verdeeld 
in een middag en avondsessie. In verband met de groepsgrootte van enkele groepen is in een enkel 
geval woensdagmiddag 22 november als mogelijke uitloopdatum aangemerkt.  
Vrijdag 17 november ontvangt u de uitnodiging ; deze wordt door de leerkrachten met de leerlingen 
meegegeven. 
Donderdag 23 november ziet het programma er als volgt uit: 

- 15.30 uur –  17.00 uur Rapportbesprekingen  
- 17.00 uur –  18.00 uur Pauze en eten leerkrachten 
- 18.00 uur -   20.30 uur Rapportbesprekingen   

 
De genoemde data gelden niet voor de ouders van groep 3 LDU.  In verband met het vertrek van de 
beide leerkrachten (oa zwangerschapsverlof juffrouw Larissa) houden genoemde leerkrachten de 
rapportbesprekingen in week 46, hun laatste werkweek voor De Kleine Keizer. Zij benutten hiervoor 
hun werkdagen voor afspraken met ouders na schooltijd vanaf 15.30 uur en / of 13.00 uur op 
woensdag.  
Maandag 6 november gaan de ouderbrieven (uitnodigingen)met de kinderen mee naar huis. 

 
 
Nieuws van Triodus 
Triodus, de organisatie van onze BSO Woeste Willem, heeft een speciale aanbieding in de maand 
december. Speciaal voor u zijn een aantal locaties van Triodus op zaterdag 2 december geopend! Zo 
kunt u uw voorbereidingen treffen voor de drukke feestmaand. En uw kind(eren) mag/mogen gratis 
naar de opvang.  
Hoe werkt het?  
U kunt uw kind(eren) 2 december brengen vanaf 09.00 uur. Zij zijn geopend tot 14.00 uur.  
Dan heeft u tijd voor uzelf. Terwijl wij zorgen voor een leuk feestje voor uw kind(eren): lekker eten én 
leuke activiteiten.  
Let op: Er is een beperkt aantal locaties geopend in verschillende steden. Vraag onze BSO-
medewerkers dus even over de deelnemende locaties.  
Natuurlijk kunnen de jongere kinderen naar bed. Denkt u eraan om de favoriete knuffel van uw 
kind(eren) mee te geven?  
Voor deze speciale dag worden geen extra kosten in rekening gebracht. U kunt uw kind(eren) 
kosteloos bij hen laten spelen deze dag. Gewoon een cadeautje van Triodus! Maar … vol is vol!  
Niet alleen klanten van Triodus zijn van harte welkom. Ook vriendjes, vriendinnetjes, neefjes of 
nichtjes hoeven niets te betalen.  
De feestmaand is een goede gelegenheid om aan elkaar te denken én elkaar te helpen. U kunt ook 
een bijdrage leveren. Wij werken een jaar lang samen met War Child. Op de locatie staat deze dag 
een collectebus. Als u wilt, kunt u een bijdrage leveren aan de kinderen die leven in oorlogsgebieden 
Wilt u gebruikmaken van deze actie? Meld uw kind(eren) dan snel aan via www.triodus.nl 
 of www.swkgroeppas.nl/koopzaterdag . Hier vindt u ook de deelnemende locaties. Vragen kunt u 
stellen via het inschrijfformulier op www.swkgroeppas.nl 
 
 
Tot slot 
Ik dank u voor uw interesse. Voor eventuele vragen of opmerkingen betreffende deze nieuwsbrief 
kunt u uiteraard bij de groepsleerkracht of schooldirectie terecht. 
 
Met vriendelijke groet, 
Erwin Toet 
Directeur De Kleine Keizer 
 

http://www.triodus.nl/
http://www.swkgroeppas.nl/koopzaterdag
http://www.swkgroeppas.nl/
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