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 Info®meertje      
APRIL 2017 
                                                                                                                                       
Beste ouders en verzorgers, 
 
Graag vraag ik u aandacht voor onze nieuwsbrief . Ik reken erop dat u deze met aandacht zult lezen. 
 

Leerlingen van start met Entreetoets en Centrale eindtoets  
Vandaag, dinsdag 18 april zijn de leerlingen van de groepen 7 en 8 respectievelijk gestart met het maken van de 
“Entreetoets groep 7“ en de “Centrale Eindtoets groep 8”. 
De afname van de toetsen vindt plaats op dinsdag 19 april, woensdag 20 april en donderdag 21 april.  
Het is belangrijk om niet teveel druk op de kinderen leggen deze periode en te zorgen dat ze alert en 
ontspannen zijn.  Tijdens de toets mogen de kinderen een bidon of flesje met water meenemen.  
Water is fris en belangrijk om je alert te houden.  
De kinderen mogen geen snoep of suikerhoudende drankjes meenemen tijdens de toets. De suikers geven 
slechts een tijdelijke energiepiek, waar het lichaam en de hersenen niet aan gewend zijn. De hersenen kunnen 
de pieken en dalen van het bloedsuikergehalte niet bijbenen. Dit uit zich direct in een verslechtend denk- en 
concentratievermogen. Juist op het moment dat dit van belang is! De kinderen moeten lange toetsen maken 
en hebben dus lang energie nodig. 
Met deze aanbevelingen, die we vorige week al aan kinderen betrokken ouders meegaven, en een ontspannen 
en positieve houding, gaan we er met elkaar het beste van maken. En voor  de kinderen geldt dus vooral: 
“Laat zien wat je kunt, maar als je geconcentreerd je best doet, dan is dat goed genoeg!” 
 

 
 

Koningsspelen 
Groepen 1-2 : Spellenmiddag  op donderdag 20 april 
Groepen 3-8 : Kleine Keizer ‘Koningsloop’ landgoed Ockenburgh op donderdag 20 april 
 
Omwille van de organisatie en beschikbaarheid van personeel hebben wij besloten onze activiteiten in kader 
van de Koningsspelen op donderdag 20 april te plannen. 
In het kader van de Koningsspelen zullen de kinderen van de groepen 1-2 op donderdag 20 april a.s. diverse 
koningsspellen spelen in de grote gymzaal van het Alphons Diepenbrockhof. ’s-Ochtends zijn de kinderen uit de 
groepen 1-2 C en 1-2 D aan de beurt. In de middag de kinderen uit de groepen 1-2A en 1-2 B. 
Het zou leuk zijn als de kinderen in het oranje komen. 
Van de ouders van de kinderen uit 1-2A wordt verwacht dat zij in de middag de kinderen naar de gymzaal 
brengen, via de ingang van de grote gymzaal ( trapje op ). 
Van de ouders van de kinderen uit 1-2B wordt verwacht dat zij de kinderen om 15.00 uur bij de grote gymzaal 
ophalen. Na afloop van de spelen zorgt de ouderraad voor wat te drinken en te eten. 
 
Tevens organiseren we met behulp van diverse ouders een prestatieloop voor de groepen 3 t/m 8. Deze 
prestatieloop, onder de naam” De Kleine Keizer Koningsloop”, zal worden uitgezet op het landgoed 
Ockenburgh. Kinderen worden die dag in sportieve kleding en met goede ( gym) schoenen op de normale tijd 
op school verwacht. In de ochtend zullen de groepen 3 t/m 6 hardlopen. In de middag de groepen 7 en 8. 
De winnaars van de loop zullen ter plaatse worden gehuldigd. Voor elke deelnemer is er een herinnering aan 
deze dag. Na de loop zorgt de ouderraad voor wat te drinken en te eten. 
 

Komt u ook kijken en onze kinderen aanmoedigen ? 
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Meivakantie 
Van maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei genieten we met zijn allen van de meivakantie. 
Op maandag 8 mei worden alle kinderen weer op school verwacht. 
 

VakantiepasClub meivakantie 
De meivakantie is dus in aantocht! Vakantiepas-Clubleden hoeven zich niet te vervelen, want de makers van de 
VakantiePas hebben een leuk activiteitenaanbod samengesteld mét VakantiepasKorting.  Binnen of buiten, 
sportief of creatief... Er is voor iedereen wat te doen! Kijk op vakantiepas.nl voor alle activiteiten. 
 

Mijn SchoolInfo  
Na de voorjaarsvakantie zijn we definitief van start gegaan met het digitaal aanbieden van ouderbrieven en 
overige schoolinformatie. Op dit moment bieden wij de informatie nog per mail (via Mijnschoolinfo) en 
schriftelijk aan.  
Na de meivakantie echter zullen wij onze berichten enkel nog per mail aanbieden. 
Heeft u toch nog problemen  met het gebruik van MSI, uw koppelcode of het stappenplan waarmee u uw zoon 
of dochter in Mijnschoolinfo  aan uw profiel kan toevoegen? 
Dan verzoek ik u per direct contact op te nemen met de schooladministratie, de directie of onze 
contactpersoon voor Mijnschoolinfo, mevrouw Marieke van Vegten (leerkracht groep 6 LDU). 
 
Nota bene: 
De school wil graag alle gegevens van u en uw kind(eren) ‘up-to- date’ hebben en houden. U kunt uw gegevens 
invullen onder "Mijn instellingen", rechts boven in het scherm. Bij het profiel van uw kind(eren) kunt u de 
gegevens van uw kind(eren) invullen. Controleert u bij de tab "Privacy instelling" uw gewenste instelling. Indien 
er in de loop van de tijd een gegeven wijzigt van u of van uw kind(eren), dan kunt u de gegevens eenvoudig 
aanpassen. 
Nadat u zich heeft aangemeld in Mijnschoolinfo, kunt u ook de Mijnschoolinfo App gebruiken. U kunt deze App 
gratis downloaden via de App Store, Google Play Store of Windows Phone 
 

Margedag  
Op maandag 15 mei is er een algehele studiedag voor het personeel van De Kleine Keizer. De school is dan 
gesloten. Alle kinderen zijn dan vrij. 
 

Schoolpleinrenovatie  - Nieuws van het Projectteam 
(namens het projectteam: Hr. Frank de Boer , tevens oudergeleding MR) 
In de afgelopen maanden heeft het Projectteam niet stil gezeten. De nootjesactie in december vorig jaar 
leverde een mooi bedrag op, welke volledig ten goede zal komen aan de schoolpleinen, waarvoor uiteraard 
onze dank. Recentelijk hebben twee ouders van het LDU zich nog aangemeld bij het team en daar zijn wij blij 
mee, bij de eerstvolgende vergadering zullen ook zij gaan aansluiten. 

Het Projectteam heeft o.b.v. de resultaten uit de ideeënbussen keuzes gemaakt en is de haalbaarheid en 
financiële ruimte hiervan getoetst. Brochures van bedrijven werden geraadpleegd en offertes aangevraagd. 
Een van deze bedrijven is Breed Actief. Dit bedrijf heeft al eerder zaken gedaan met De Kleine Keizer. 

Afgelopen week heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen een afvaardiging van ons projectteam (Frank de 
Boer, Paul Verleg) , schooldirectie (Erwin Toet) en de heer Van Hurck van Breed Actief. Tijdens dit overleg is 
gesproken over een korte- en een langere termijn aanpak en zijn beide schoolpleinen bezocht.  

Voor de volgende fase is afgesproken dat Breed Actief een plan en tekeningen gaat opstellen waarin onze 
(korte termijn) voorstellen, alsmede een langere termijn visie worden opgenomen. Het ligt in de bedoeling dat 
deze plannen na de meivakantie gereed zullen zijn. Wij hopen om snel daarna met de eerste stappen richting 
feitelijke aanpassingen van de schoolpleinen te kunnen beginnen en zijn nu dus in afwachting van de 
voorstellen van Breed Actief.  

Het Projectteam heeft flinke stappen gemaakt en bij nieuwe informatie zullen wij deze weer zo spoedig als 
mogelijk in het Informeertje met u delen.   

http://app.bm356.net/link/567A2B5272336E6136726B3D/70656F47666A6551414F54526B543178366D446D4B513D3D
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Succes voor De Kleine Keizer op het atletiektoernooi 
Woensdag 12 april jl. nam De Kleine Keizer met met Moghesa, Alida en Chantalesa van onze locatie aan het 
Alphons Diepenbrockhof deel aan het jaarlijkse school-atletiektoernooi. Ondanks de koude wind en soms een 
druppel regen lieten de talenten van  De Kleine Keizer zich  niet uit het veld slaan. Op de atletiekbaan van 
“Atletiek Vereniging Sparta – Den Haag” werden fantastische resultaten behaald!   
Alida (nr. 344) werd uiteindelijk gehuldigd voor haar 2

e
 plaats in het eindklassement! Een prima prestatie.  

We kunnen heel trots zijn op deze dames. 
 

                                                            
 

     
 

Aankondiging Schoolkamp 2017-2018 voor de  groepen 7 en 8 
We hebben geluk ! Het komende schooljaar zijn we weer ingeloot om deel te nemen aan de werkweek in 
Buitencentrum Wilhelminaoord te Drenthe. De kinderen zien altijd enorm uit naar deze werkweek.  
Onze ervaring leert dat het ook een fantastische, gezellige  en ook zeer leerzame ervaring is voor de kinderen, 
die ze nooit meer in hun leven vergeten.  
Het komende schooljaar zal het schoolkamp plaatsvinden  van maandag 23 april t/m donderdag 26  april 2018. 
Dat lijkt heel ver weg, maar als school moeten we op korte termijn al een aanbetaling doen. 
Ouders met kinderen in de huidige groepen 6 en 7 zullen daarom op korte termijn een aparte brief over het 
schoolkamp en de betalingsregeling ontvangen.  

 
Directeur opgenomen in schoolleidersregister 
Het Schoolleidersregister Primair Onderwijs  is een beroepsregister voor schoolleiders in het primair onderwijs. 
Het Schoolleidersregister is een erkenning van de cruciale rol van schoolleiders voor de kwaliteit van het 
onderwijs. Daarnaast is het register in het leven geroepen om de beroepsgroep te versterken en verdere 
professionalisering te stimuleren. Om de vier jaar moeten schoolleiders zich herregistreren. 
Erwin Toet, directeur van De Kleine Keizer, heeft zich onlangs op basis van aangeleverde (ervarings-)bewijzen 
en scholing laten  registreren als “Registerdirecteur Onderwijs (RDO)”. Dit betekent dat hij geregistreerd staat 
in het Schoolleidersregister PO en voldoet aan de eisen die aan een schooldirecteur gesteld worden.  
Naar verwachting zal ook onze adjunct-directeur Ellen Leguit op korte termijn in het schoolleidersregister 
opgenomen worden. 
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Route prestatieloop 
groep 3 & 4 
 

Route prestatieloop  
groep 5,6,7,8 
  

 

Op tijd komen 
Helaas moeten leerkrachten, de conciërges en schooldirectie dagelijks ouders aanspreken die hun kind(eren) te 
laat naar school brengen. Uitleg of toelichting lijkt me overbodig. U bent er als ouder verantwoordelijk voor dat 
uw kind op tijd op school is. Dat betekent dat uw kind uiterlijk om 8.30 uur in de klas op zijn/haar stoel zit en u 
het schoolgebouw heeft verlaten. De lessen zijn om 8.30 uur (en 13.00 uur) begonnen. Leerkrachten kunnen en 
mogen dan niet meer gestoord worden in hun werk met de kinderen.  Ons schoolteam rekent op u.  
 

Ouderraadsleden gevraagd ! 
De werkdruk in het onderwijs is groot. Uw onvoorwaardelijke hulp in dienst van onze organisatie, onze en uw 
kinderen,  is dan ook van groot belang. Voor komend jaar zijn wij nog altijd voor beide locaties op zoek naar 
een uitbreiding van het aantal OR leden .  Vele handen maken immers licht werk.  
U kunt voor informatie/aanmelding voor de OR terecht bij de adjunct-directeur, Ellen Leguit.  
Wij hopen dat er voldoende ouders zich aanmelden, zodat wij met elkaar  leuke activiteiten voor de kinderen 
kunnen blijven organiseren, leerkrachten daadwerkelijk in hun werk ondersteund worden en niet een klein 
aantal ouders bij alle activiteiten betrokken hoeven te zijn. 
 

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. 
Bij deze maak ik van de gelegenheid gebruik de ouderraadsleden, hulpouders  en de twee paashazen hartelijk 
te danken voor hun bijdrage vorige week aan een succesvol paasontbijt. Het was erg gezellig. Dank voor uw 
hulp en inspanning. 
 

    
 
Ik wens iedereen bij deze vast een zonnige meivakantie  toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Erwin Toet 
Directeur De Kleine Keizer 
 
 Nog even oefenen voor donderdag 20 april aanstaande ?     Klaar voor de Kleine Keizer Koningsloop ?     

         Komt u ook kijken? 

 

                     


