KLETSKEIEN
MAANDAG 2 SEPTEMBER 2019
AGENDA


2 september: eerste schooldag!



26 september: MR vergadert (20.00 uur)

MEDEDELINGEN
WE ZIJN WEER BEGONNEN!
Beste ouders en leerlingen van Kiezel en Kei,
Via deze extra Kletskeien krijgt u nog extra informatie aan het begin van dit schooljaar. Ook nog
enkele belangrijke punten/herhalingen aangaande het continurooster. Tevens stellen meester Pascal
(groep 6b) en ondergetekende zich aan u voor.
Ik hoop allereerst dat u genoten heeft van een fijne vakantie en dat de kinderen (en u) weer zin
hebben om naar school te gaan. Het team heeft ook genoten van een welverdiende vakantie en zijn
de laatste weken alweer druk bezig geweest met de voorbereidingen om er een mooi en leerzaam
schooljaar van te maken. Hier gaan we, samen met u en de kinderen, onze uiterste best voor doen.
Vriendelijke groet namens het team,
Marieke Hagenaars
Directeur Kiezel en Kei
VOORSTELLEN MARIEKE HAGENAARS
Voor de zomervakantie heb ik de sollicitatieperiode met goed gevolg doorlopen en ben ik benoemd
tot directeur van de Kiezel en Kei. Mijn naam is Marieke Hagenaars, 55 jaar en woon in IJsselstein. Ik
ben geboren in Vinkeveen waar mijn ouders een zaak hadden (huishoudelijke artikelen, speelgoed,
tuinmeubelen, vuurwerk en de laatste jaren hengelsport). Ik ben de jongste van het gezin en heb 3
broers boven me.
Sinds 1985 ben ik werkzaam in het onderwijs. Eerst 5 jaar als leerkracht in mijn geboortedorp.
Daarna heb ik ruim 2 jaar als leerkracht voor de Shell in Nigeria gewerkt. In 1994 ben ik gestart op
een basisschool in Nieuwegein als leerkracht-intern begeleider waarna ik in 2002 adjunct-directeur

werd. Door ziekte van de directeur nam ik de directietaken waar en werd ik in 2006 benoemd als
“echte” directeur. 3 jaar later werd ik tevens directeur van een kleine school binnen dezelfde
stichting.
Na 25 jaar binnen deze stichting gewerkt te hebben, vond ik het tijd voor een nieuwe uitdaging en
kwam Kiezel en Kei op mijn pad. Mijn eerste indrukken zijn zeer positief: de gesprekken met
teamleden, de eerste kennismaking met het bestuur, enkele MR-leden en collega-directeuren waren
goed. De afgelopen weken zijn we als team gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar en ik zie leerkrachten die heel hard werken om goed onderwijs te verzorgen. Ik ga daar
mijn steen(tje) aan bijdragen en ga uit van een goede samenwerking, communicatie met alle
geledingen rondom de school. Ik hoop u snel te ontmoeten. Mijn deur van het directiekantoor staat
voornamelijk open!
Marieke Hagenaars
VOORSTELLEN PASCAL LODEWIJKX
Beste ouder(s),
Via deze weg wil ik me alvast aan jullie voorstellen. Mijn naam is Pascal Lodewijkx en ik ga na de
zomervakantie op maandag tot en met woensdag als groepsleerkracht werken in groep 6b.
Ik kom oorspronkelijk uit Hilversum, maar woon nu al ruim een jaar heerlijk in Langerak samen met
mijn man Bas en onze kater Pooky. Ik heb al een werkzaam leven achter de rug als pensioenadviseur,
echter een aantal jaar geleden besefte ik dat ik meer wilde toevoegen aan het leven van een ander
en eigenlijk gewoon meester wilde worden. Maar hoe ziet die eruit en wat wil je de kinderen
meegeven?
Trots zijn op wie je bent, wat je kan en er het beste uit halen, soms door hard werken en het liefst
met veel plezier!
Iedereen mag er zijn en ik wil graag elk kind het gevoel geven dat ze goed zijn zoals ze zijn. Ik wil
kinderen graag zo veel mogelijk tools geven dat ze in zichzelf geloven en vol zelfvertrouwen de wijde
wereld ingaan. Mijn ervaring ligt vooral in de middenbouw waarbij mijn favoriete vakken rekenen,
spelling en de zaakvakken zijn.
In mijn vrije tijd ga ik graag uit eten (of ik kook lekker), speel ik graag een bordspel, ontvang graag
gasten voor onze bed&breakfast of ben ik in de tuin te vinden.
Ik kijk heel erg uit naar het starten bij Kiezel en Kei en het leren kennen van jullie kinderen.
Tot snel!
(Meester) Pascal

AFSPRAAK MET LEERKRACHTEN
Nu we met het continurooster werken is het niet meer mogelijk om meteen na schooltijd een
gesprek te kunnen hebben met één van de leerkrachten. De leerkrachten moeten aan het einde van
de lesdag eerst hun pauze opnemen. Als u een gesprek wilt, dan wordt er met u een afspraak
gemaakt vanaf 14.30 uur.
ANDERE SCHOOLTIJDEN (HERHALING)
We herhalen hierbij nog de informatie over de veranderingen die plaatsvinden met de start van het
continurooster volgend schooljaar. Het rooster zal elke dag voor alle groepen zijn van 8.25 – 14.00
uur.
START VAN DE DAG
De school start om 8.25 uur. De deuren gaan om 8.20 uur open, zodat alle lessen op tijd kunnen
starten. De leerkracht vangt de kinderen op bij de deur van het klaslokaal. Bij de kleuters mogen de
ouders gewoon nog even de klas in om de kinderen naar hun stoel te brengen.

KOELING
Er komen 3 koelkasten in de school te staan (welke koelkast voor welke klas is, zal een het begin van
het schooljaar met de kinderen worden gecommuniceerd). Het is dus mogelijk om producten voor de
lunch te koelen. Het is wel prettig om zo min mogelijk spullen mee te geven in die in de koelkast
moeten.
WAT DOEN WE MET DE LUNCH ALS WE OP SCHOOL KOMEN?
De lunch nemen de kinderen bij binnenkomst mee de klas in. Er staat in elke klas een blauwe en
groene bak. De spullen die gekoeld moeten worden, gaan in de blauwe bak. De overige spullen gaan
in de groene bak. De leerkracht kan hierbij in het begin nog helpen. Zorg dat alle bakjes en bekers
voorzien zijn van de naam van uw kind.
De klassendienst zet, als iedereen binnen is, de blauwe bak in de koelkast.
KLEINE PAUZE (ROND 10.00 UUR)
De korte pauze in de ochtend blijft natuurlijk ook. We maken hier een fruitmoment van, omdat deze
in de middag wegvalt. Geef uw kind daarom in de ochtend fruit en iets te drinken mee.
Het tussendoortje voor de kleine pauze in de ochtend, mag gewoon in de tas blijven.
WAT GEVEN WE MEE VOOR DE LUNCH?
Geef uw kind de hoeveelheid mee, die uw kind thuis ook eet. Er mag geen snoep mee in het
lunchtrommeltje.

IS ER VOLDOENDE TIJD OM TE ETEN?
Alle leerkrachten houden goed in de gaten of de leerlingen hun bakje leegeten en alles opdrinken.
Vooral in de onderbouw zullen kinderen hier soms wat hulp bij nodig hebben. Alle kinderen krijgen
voldoende tijd om alles in rust op te eten en drinken.

