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Overig

Bericht van Cecile
Met de herfstvakantie voor de boeg zit de
eerste periode er al weer op! Wat gaat dat
toch weer snel, en wat is er veel gebeurd!
De Kinderboekenweek is al weer voorbij,
goed om tijdens de boekenmarkt te zien
dat er weer zoveel kinderen blij met een
nieuw boek (of soms zelfs een stapel) naar
huis gingen. Zo kan er fijn gelezen worden
als het weer ook herfstig wordt.
Fijn dat er bij de eerste ouderklankbord
bijeenkomst (met als thema ICT en
website) ouders kwamen om mee te
denken over dit onderwerp. Items die
besproken zijn: de wens om ook thuis met
de software voor bijv. rekenen en taal te
kunnen werken, vragen over hoe om te
gaan met mediawijsheid, de mogelijkheid
voor een typcursus en de inzet van
Chromebooks in de klas.
De volgende klankgroep bijeenkomst is op
woensdag 16 januari om 8.30 en heeft als
onderwerp Cito.
Het was druk op de ouderavond van 9
oktober! Fijn dat er ruim 60 ouders konden
zijn. Naast de presentatie van OR en de MR
was er ook een gastspreker: Mikkel
Hofstee.
Zijn verhaal over de hormonen in ons lijf
(en dat van onze kinderen) die het gebruik
van een mobieltje bijv. zo verslavend
maken en ook het recht van kinderen om
ook af en toe ongelukkig te mogen zijn
heeft velen van ons aan het denken gezet.
Cecile Tulen

Nieuwe leerkracht groep 8
Beste ouders,
Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is
Lynn van Tuil, 24 jaar, geboren en getogen
in Duiven en sinds anderhalf jaar woon ik
in Zevenaar. Sinds 1 oktober ‘18 ben ik
werkzaam als leerkracht in groep 8, mijn
werkdagen zijn maandag, dinsdag en
vrijdag. In mijn vrije tijd ben ik veel bezig
met muziek maken en luisteren, wandelen
met mijn hondje, basketballen en met mijn
vrienden gezellige dingen doen. Op school
zal ik mijn best doen, uw kind een veilig
gevoel te geven in de
klas en op school,
veel nieuwe kennis
op te laten doen en
hierbij natuurlijk ook
een gezellig jaar te
bieden.
Mocht u nog vragen
hebben, stel ze
gerust!
ANWB Streetwise
Goed meedoen in het verkeer is niet
gemakkelijk. Het is
vaak druk en grote mensen letten niet
altijd op. Daarom is het belangrijk dat je
zelf goed oplet. Maar hoe lang duurt het
nou voordat een auto stopt? En wist je al
dat fietsen met een rugzak veel moeilijker
is dan je dacht? En weet jij precies
wanneer kleine kinderen nog in een
autostoeltje moeten in de auto?
Dit en nog heel veel meer hebben de
kinderen van De Kees geleerd tijdens de
Streetwise lessen. Nu het ’s ochtends weer
donker is, is het belangrijk om ook weer
goed op de zichtbaarheid te letten. Om het
voor kinderen veilig te houden is het ook
belangrijk om bij het parkeren voor de
school goed op te letten en alleen in de
vakken te parkeren.
Energie neutrale
nieuwbouwscholen
Onderstaande link verwijst u naar een
bericht over energie neutrale scholen die
het SPO (ons bestuur) aan het bouwen is.
Ook het nieuwe gebouw van de Kees
Valkenstein staat erin!

https://www.spoutrecht.nl/spo-utrechtbouwt-energieneutrale-scholen/

Invallers gezocht
U heeft het vast al gehoord, er is een groot
lerarentekort in Nederland. Gelukkig
hebben wij op de Kees nu nog genoeg
juffen en meesters voor alle klassen. Maar
mocht er een leerkracht ziek worden is het
niet meer mogelijk om een invaller te
krijgen. Ook voor de langere verloven is dit
zo. Klassen naar huis sturen is niet wat we
willen maar ja, hoe dan wel?
Mocht u een lesbevoegdheid hebben (of
iemand kennen met een lesbevoegdheid
opa, oma, …). en vindt u het leuk om een
dagje bij ons in te vallen, laat dit dan even
weten aan Cecile Tulen?
directeur.keesvalkenstein@spoutrecht.nl

Wie oh wie? Ouderrraad
De OR is op zoek naar jou! Heb je iets met cijfers
of vind je het leuk te helpen bij het organiseren
van een schoolactiviteit, meld je dan nu aan.
Wie zoeken wij?


een nieuwe penningmeester

Vanaf volgend schooljaar zullen wij afscheid
gaan nemen van Pim. Het zou fijn zijn wanneer
hij ruim op tijd iemand kan inwerken in deze rol.
Het kost gemiddeld genomen 1 uur per week.


2 ouders voor de kascommissie

Voor een periode van maximaal 3 jaar
controleren 2 leden aan het einde van het
schooljaar onze cijfers. Dit kost 1 gezellig
avondje met de penningmeester. We hebben
nog 1 lid en die zal dit schooljaar zijn laatste
controle uitvoeren. Het zou mooi zijn wanneer
dit dan gelijk warm overgedragen kan worden
aan 2 nieuwe leden.


ouders voor de diverse activiteiten

De OR en de leerkrachten kunnen het niet alleen
en kunnen de hulp van ouders goed gebruiken.
Vind je het leuk om te helpen bij het organiseren
van één of meerdere schoolactiviteiten (bv kerst
of Pasen), laat het weten.
Heb je interesse mail ons dan! Ons mailadres
is or@keesvalkenstein.nl.

Voorleeswedstrijd groep 7 en 8
Op vrijdag was de voorleeswedstrijd. De
volgende kinderen deden mee Ferra, Dieke
& Sienna. Voordat ze begonnen gingen de
groepen allemaal de yell, die ze hadden
bedacht, doen. Onze klassen yell was: “Yell
yell yell vrienden zijn we wel Yell yell yell
groep 7a kan het wel heeeee!!!!!!!”
Toen gingen ze beginnen. Dieke begon, ze
las Voetbalgekke meiden. Het ging heel
erg goed. En Ferra las voor uit De
Gruwelijke Generaal, ze had echt een
mooie stem. En Sienna las voor uit De GVR
ook wel genoemd de Grote Vriendelijke
Reus. Ze was echt heel erg goed en ik
dacht echt dat ik in dat boek was beland
was.
Het was een hele hele hele moeilijke
beslissing dus ondertussen gingen Senna,
Nikita, Casey, Pritika, Sienna & Xante een
dansje doen. Daarna gingen de
meiden(bijna alle meiden) van groep 8 een
dansje doen. Toen kwam de jury of terwijl
Oma van Ole, Rinske de moeder van Mats
& juf Carmen. En het werd………. Ferra
jeeeee!!!!!!
geschreven door Xante en Pritika

Groep 4
Boekenmarkt
Wat was de boekenmarkt een groot
succes! De kinderen hebben veel plezier
gehad in het verkopen en kopen van
elkaars boeken. Ook de juffen hebben zich
uit kunnen leven!
ANWB Streetwise
Vorige week was het ANWB team op
bezoek. De groepen 3/4 kregen les over
blik en klik. Blik stond voor het kijken en
klik voor de gordel. Deze les hebben de
kinderen goed geleerd hoe ze moeten
kijken bij verschillende situaties.
Bijvoorbeeld bij het zebrapad, maar ook
hoe ze tussen geparkeerde auto's kunnen
kijken. Ze hebben ook kunnen zien hoe
belangrijk een gordel is door middel van
een pop. Zij had haar gordel niet om en
vloog zo door de ANWB auto toen die
remde. De kinderen hebben ook een ritje
kunnen maken alleen wel met de gordel
om!
Brieven sturen
In groep 4 zijn we bezig met het
onderwerp onderweg.
Een van de lessen ging
over hoe een brief bij
zijn eindbestemming
aankomt. Om deze reden
moesten we natuurlijk
ook allemaal zelf een
brief schrijven en
posten! Het is gelukt,
alle brieven zijn
aangekomen.
Meetweek
Groep 4 doet dit jaar voor het eerst mee
met de reken meetweek. Dit betekent dat
we een week werken aan meet- en
weegdoelen vooral met tastbare
materialen.
Zo moesten de kinderen een gebouw van
blokjes bouwen en vervolgens het voor- en
zijaanzicht tekenen. Ook hebben ze een
kijkdoos gemaakt en gekeken d.m.v.
kijklijnen wat je nog kunt zien als je iets in
de kijkdoos zet en wat verdwijnt er dan.

Maar het hoogtepunt van deze week was
het wegen van bloem, het afmeten van
melk en het klutsen van eieren. Want als
je dit goed deed kreeg je overheerlijke
pannenkoeken!

Groep 5 – Naar de dierenarts
Het was zover, we gingen naar de bus. De
kleuters zwaaiden ons uit. Het leek net een
schoolreisje!
Toen we bij de anatomiezaal waren
moesten we even wachten. We mochten
iets eten en drinken. Toen was het zover.
We kregen een rondleiding. Daarna
mochten we een plekje zoeken in de zaal.
Een dierenarts vertelde over zijn werk. Er
was ook nog een quiz. De vragen waren
gemakkelijk en we hadden gewonnen! Dat
hadden we niet zien aankomen haha. We
gilden: “joepie”! We
kregen een
oorkonde en trofee
voor de
diervriendelijkste
school van
Nederland.
Naïma en Nanne
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