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Informatie / data



Donderdag 24 januari: studiedag; alle leerlingen hebben vrij
In de week van 18 t/m 22 februari: rapport gesprekken

Kerstmarkt
Het is alweer even geleden, maar wat was het gezellig!
Nadat we samen in de groepen weer hadden genoten van de heerlijke hapjes,
gingen we naar de kerstmarkt in de fietsenstalling. Er was een markt met door
de kinderen gemaakte kerst artikelen, er was lekkere warme chocolademelk en
glühwein en het was daar gezellig aangekleed door een heel aantal ouders.
Bedankt daarvoor!
De opbrengst van de kerstmarkt was € 339,75
Een mooi bedrag!
LIO - stagiair
Zoals al in eerdere nieuwsbrieven vermeld, is meneer Jesse Meeringa dit
schooljaar als LIO-stagiair (leraar in opleiding) werkzaam bij ons op school in
groep 7 / 8.
Aangezien meneer Jesse vanaf december aan alle kinderen van groep 7 les geeft,
biedt dat ook mogelijkheden in de andere groepen.
Vanaf donderdag 17 januari zullen daarom de groepen 5, 6, 7 en 8 op de
donderdag ochtend en vrijdag ochtend, niet gecombineerd zijn. Over het
algemeen zijn de groepen dan wat kleiner. De groepsleerkrachten van groep 5/6,
6/ 7 en 7 /8 blijven wel eindverantwoordelijk.
Strategisch Beleidsplan
Op 17 oktober 2018 is het nieuwe Strategisch Beleidsplan van de Stichting
Keender aan alle medewerkers gepresenteerd.
Het beschrijft onder de 3 kernwoorden ‘eigenaarschap’, ‘vakmanschap’ en
‘partnerschap’ haar identiteit, missie, visie en ambities voor de komende 4 jaar.
Op schoolniveau gaan we de vertaalslag maken naar onze ambities en
(onderwijskundige) ontwikkelingen voor de komende jaren.
Om een idee te krijgen van de inhoud van het Strategisch Beleidsplan van de
stichting, kunt u kijken op www.keender.nl of de QR code scannen. U komt dan
bij een filmpje dat uitlegt wat er in het plan staat.
In de gang bij de hoofdingang van onze school, hangt ook
een mobile met daarop de uitgangspunten van het plan.

Vacature voor een ouder t.b.v.
Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR)
Keender
Alle Keenderscholen hebben een MR, een
medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit
personeelsleden en ouders van een school. De MR praat met de schooldirectie over
onder meer de begroting van de school en weet hoe de school er voor staat.
Een bestuur met meerdere scholen, zoals Keender, heeft ook een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over
onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van
een schoolbestuur. In de GMR zitten zowel zes ouder- (met tenminste een kind op
een school van Keender) als zes personeelsgeledingen (die werkzaam zijn op een
school van Keender).
Alle bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in de Wet
medezeggenschap op Scholen (WMS) evenals de plichten van het schoolbestuur. Als
je zitting neemt in de GMR, dan doe je dat voor een periode van drie jaar. Na de drie
jaar kun je je eventueel herkiesbaar stellen.
Sinds de start van het schooljaar 2018-2019 zijn we nog steeds
op zoek naar een ouder voor de GMR.
Heb je interesse of heb je nog vragen? Neem dan contact op
met GMR Keender, gmr@keender.nl Je bent van harte welkom,
alvast bedankt voor je reactie!

Halt
In de ochtend kregen we uitleg van een mevrouw van halt over vuurwerk, en waarom het zo
gevaarlijk is om de regels/wetten van vuurwerk te overtreden. We kregen allemaal vragen
die we met de klas moesten beantwoorden. Ook kregen we bij die vragen uitleg wat het is
en waarom je niet onder de 16 vuurwerk mocht halen en als je een verkeerd antwoord gaf
legden ze uit waarom dat fout was. We kregen ook een kaart waar iedereen een foute
gebeurtenis mochten uitzoeken. het was een kaart waar je zag dat er oud en nieuw werd
gevierd maar waar er heel veel mis ging. Ze legde ook uit dat sommige mensen/dieren er
heel veel last van kunnen hebben als je eerder vuurwerk afsteekt.
Wat we er van vonden: het was erg leerzaam, en iedereen von d dat je niet eerder dan 6 uur
vuurwerk mocht afsteken.
Larissa en Isa
DE DODe-HOEK
Er kwam een meneer in de klas en hij stelde zich eerst voor hij heet Rob. Hij was heel aardig hij
begon te praten over dat hij een buschauffeur is. En dat er hele gevaarlijke situaties zijn in het
verkeer. Rob heeft al een keer mee gemaakt dat er een moeder en haar dochter van 5 jaar voor de
bus liepen. De moeder zocht naar iets in de tas en liet de hand los van haar dochter. Maar haar
dochter liep niet door en de buschauffeur kon haar niet zien omdat ze zo klein is en de bus was heel

hoog. De buschauffeur wilde doorrijden maar toen riep de moeder STOOOOOOOOOOOOOOOOOP.
Rob stopte meteen. En schrok heel erg toen het meisje tevoorschijn kwam. Het meisje liep in de
dode-hoek van de buschauffeur. wij hebben dit buiten geoefend.
Einde
Groetjes kaan en bram

Zondag 3 februari: Schelpjes- en duifjesviering
Zondag 3 februari 2019 vindt om 11.30 uur in de Pancratiuskerk aan de Markt te Haaksbergen de
jaarlijkse Schelpjes- en duifjesviering plaats waarvoor ook de doopouders van het afgelopen jaar
worden uitgenodigd. Maar iedereen is welkom! Het thema is: ‘Het huisje op het zand”. In de viering
worden de schelpjes en duifjes uitgereikt aan alle doopouders van onze parochie van het afgelopen
jaar. We houden geen collecte, maar vragen iedereen een houdbaar product mee te nemen voor
onze boodschappenmand voor de Voedselbank. Voor de allerkleinsten (0 tot 3 jaar) is de viering nog
niet te volgen, maar je mag ze gerust meenemen naar de kerk. Na afloop is er zoals altijd bij de
kleuterkerk koffie en limonade in de kerk. De kleuters kunnen kleuren of iets knutselen. De viering
duurt ongeveer een half uur. Margot en Anne van de werkgroep Kleuterkerk leiden de viering. Het
Regenboogkoor ondersteunt de zang.
Met vriendelijke groet vanuit de werkgroep ‘kleuterkerk’!

