
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Personele informatie 
Zoals u weet hebben we al vanaf de kerstvakantie een vacature. Een gedeelte daarvan is 
inmiddels ingevuld door Laura Snoeren. Zij werkt op de woensdag in groep 1 / 2. We vinden 

het heel fijn dat Laura er is en wensen haar veel werkplezier bij ons op school! 
Voor het overgebleven gedeelte van de vacature, donderdag en vrijdag in groep 4 / 5, 

hebben we nu ook een oplossing gevonden. Vanaf vrijdag 7 februari zal Merel Startman weer 
bij ons komen werken. We zijn heel blij dat Merel weer terug mag komen bij ons op school. 
We wensen Merel dan ook opnieuw veel werkplezier bij ons op school! 

 
 

Rapporten en Ouder-kind-leerkracht gesprekken 
Aangezien er in de week van 17 februari tot en met 21 februari naast carnaval nog een aantal 
zaken voor de school bij zijn gekomen, is besloten om het meegeven van  de rapporten en de 

gesprekken te verplaatsen. 
De rapporten worden nu op vrijdag 7 februari al meegegeven. 

De gesprekken worden gehouden in de week van 10 februari tot en met 14 februari. 
Tegen die tijd hangen er weer intekenlijsten in de gang. 
 

Afscheid 
Vorige week heeft u per mail een uitnodiging ontvangen i.v.m. het afscheid van Frans.  

Van een aantal ouders hoorden we dat deze in de spam-box terecht was gekomen.  
U vindt daarom bij deze nieuwsbrief nogmaals de uitnodiging. 
 

Binnenkort gaat Frans met pensioen. Op donderdag 20 februari neemt hij afscheid van onze 
school. We maken er samen met hem en de kinderen een gezellige dag van. U bent als 

ouders van harte uitgenodigd om hem een hand te schudden op donderdag 20 februari 
tussen 14.45 uur tot 16.15 uur. 

U krijgt binnenkort meer informatie over deze dag. 
 
 

Afval scheiden 
Binnenkort beginnen we op school met het scheiden van afval. In iedere groep komen 

afvalbakken voor plastic, papier, groen en restafval. We willen op deze manier aansluiten bij 
hoe er thuis ook gescheiden afval opgehaald wordt. Bovendien levert het weer een besparing 
op in de kosten van het legen van onze container. De gemeente stelt de grote containers 

beschikbaar en haalt, voorlopig, het afval gratis op. 
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Informatie / data 
 

• donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari: school gesloten i.v.m. 
staking 

• donderdag 6 februari: studiedag. Alle leerlingen vrij. 
• vrijdag 7 februari: rapporten mee naar huis 
• 10 februari t/m 14 februari: ouder-kind-leerkracht gesprekken 

• dinsdag 18 februari: open dag voor nieuwe leerlingen en hun ouders 
• donderdag 20 februari: afscheid Frans 

• vrijdag 21 februari: carnaval 
• 24 februari t/m 28 februari: voorjaarsvakantie 

 

 
 

 
 



Voor de pauzes veranderd er verder niks. De kinderen blijven gewoon op hun theedoek eten 
en nemen het restafval weer mee naar huis terug. Alleen het groenafval mag nu ook op 

school blijven.  
 

                         
 
 

Binnenkomen 
Tijdens de werkdag van 6 december hebben we in het team afgesproken dat alle leerkrachten 

de kinderen ’s morgens verwelkomen bij de deur van hun lokaal.  
Dat betekent dat, als u de leerkracht ’s morgens wilt spreken, u om 8.15 uur binnen kunt 
komen. De leerkracht heeft dan nog even tijd om met u te praten en kan dan ook op tijd bij 

de deur staan om de kinderen een goede morgen te wensen. 

Oproep: Nieuwe leden Keender GMR gevraagd 
 

Beste ouders/verzorgers en medewerkers, 
 
Met ingang van het schooljaar 20-21 zijn we op zoek naar nieuwe GMR leden voor de 

Keender GMR. Twee oudergeledingen zullen de GMR verlaten, zijn zijn niet herkiesbaar en 
een personeelsgeleding treedt af en is herkiesbaar. Heb je interesse? Voor meer informatie of 

voor het bijwonen van een GMR vergadering zodat je kunt ervaren hoe dat in zijn werk 
gaat,  meld je je aan op gmr@keender.nl. 
 

Op de GMR jaarvergadering van dinsdag 26 mei 2020 zal de CNV academie een workshop 
'MR en (de veranderende) rol in financiën' verzorgen. Deze workshop wordt gratis 

aangeboden aan alle MR leden en medewerkers van Keender. De workshop zal plaatsvinden 
op basisschool De Holthuizen in Haaksbergen van 19.30 tot 21.00 uur. De MR heeft ieder jaar 

als taak om de begroting van de school van advies te voorzien zoals de GMR dat ieder jaar 
doet op de begroting van Keender. In 2021 verandert het adviesrecht naar instemmingsrecht. 
Hoe dat precies zit, dat wordt o.a. uitgelegd tijdens de workshop.  

 
Geïnteresseerd? Aanmelden kan al hoor, op gmr@keender.nl maar een officiële uitnodiging 

volgt t.z.t. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Marian van Leuken 

secretaris Keender GMR  

 

 

 

Week van de Techniek 
Van 30 maart tot en met 4 april 2020 wordt in de Achterhoek de Week van de Techniek 
georganiseerd waarin diverse techniek promotende activiteiten plaatsvinden. Op zaterdag 4 

april wordt de Techniekdag Achterhoek 2020 georganiseerd.  
De Techniekdag wordt dit keer gehouden bij het Assink Lyceum, Parallelweg 9 in Neede.  

Op de Techniekdag tonen we op een uitdagende en speelse manier, de boeiende wereld van 
bèta en techniek in alle sectoren en op alle niveaus aan een breed publiek. Hierbij benaderen 
we vooral de jeugd (t/m 14 jaar) en hun ouders die nog een keuze moeten maken voor een 

opleiding. Het is de bedoeling deze jongeren enthousiast te maken voor een opleiding en 
beroep in de bèta en techniek. 

Op de site www.techniekdag.nl kunt u meer informatie vinden. 
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Fietscontrole groep 7/8 
Woensdag 22 januari hadden we een fietscontrole. Er kwam een man hij stelde paar vragen 

en gaf een klein lesje over de fiets. Toen moesten we ons jas aan trekken en moesten we 
naar buiten om ons fietsen te pakken. Toen moesten we in de rij staan met onze fiets. Sahan 
controleerde onze fietsen op het licht. En de man controleerde een voor een onze fiets . Of 

het handrem het deed en fietsbel het deed. En of de banden niet zacht waren en het zadel 
vast zat. En we kregen een bladje daar stond op wat goed of fout was. En we kregen een 

sticker van Gaby. Iedereen se fiets was goed gekeurd. En we hebben er van geleerd.  
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Hoi ik ben Noa en ik ga wat vertellen over het basketbaltoernooi GROEP 8. Ik zat in Ariëns 2 
dat was: ik, Julian, Sanne, Lisa.n, Jorn en Mats dat was mijn team met het toernooi. We 

moesten om 8 uur op school zijn dat was best wel heeeel vroeg, ik fietste naast Kaya het was 
in de bouwmeester. We kwamen daar aan en we moesten naar de meisjes kleedkamer om 
ons aan te kleden, dat was zo klaar en moesten we naar de sportzaal onze coach was de 

moeder van Esmay ze is doof maar heel aardig en heel fanatiek is best grappig het eerste 
potje moesten we tegen Honesch 2 hadden we gewonnen met 8-0 want we speelde best wel 

goed samen en we hadden veel gescoord en goed verdedigt de tweede wedstrijd moesten we 
tegen Buurse 2 die hadden we ook gewonnen met 8-4 de derde wedstrijd moesten we tegen 
holthuizen 3 \die hebben we gelijk gespeeld met 4-4 de vierde wedstrijd was extra spannend 

want die moeten we winnen om door te gaan en we moesten tegen piusX 2 en die hadden we 
gewonnen dus we waren heel blij. Toen ging ik even wat drinken en wat eten ik at een 

boterham met kaas en water en een mandarijn was best lekker maar toen kregen we te 
horen wie door waren Ariëns 1 was door en wij waren ook door dus we waren heel blij toen 

moesten we een wedstrijd en die speelde we tegen op den akker en die hadden we met 0-0 
gelijkspel dus moesten we penalty’s de eerste vijf miste iedereen en toen was het wie scoort 
is door nou eerst miste we er weer wat en toen scoorde op den akker en wij miste dus hun 

waren naar de halfe finale dat was balen      maar we kwamen toch bij de kwart finale dus ik 

was nog best wel blij maar Ariëns 1 had wel gewonnen dus hun gingen naar de halfe finale 
maar die hadden ze verloren jammer genoeg maar het was heel gezellig. Toen iedereen klaar 
was gingen we terug naar school en moesten we nog op school blijven tot kwart over 2 dat 

was mijn verhaal over het basletbal toernooi  
 

Einde 
 
 

 

RISK FACTORY 
We werden ’s ochtends opgehaald met de bus in de bus zat groep 8 van Buurse ook al. 
Toen gingen we richting vliegveld Twente daar was de RISK FACTORY. We werden 

daar door zo’n man opgevangen en we kregen uitleg wat we daar gingen doen. We 
werden verdeelt in groepjes wij (Mats-Luuk) zaten bij Nanno er was ook een groepje 

wie bij een man zat en meneer Frans. Toen we eenmaal begonnen waren kwam je bij 



allerlei onderdelen. Brand/112/dode hoeken (bus) / alcohol / groepsdruk / sociale 
media. We gingen bij de brand met 112 bellen dat was een man die toen opnam (wie 

bij de risk factory helpt) hij deed dat heel leuk en goed. We hebben veel geleerd en het 
was een leuke geslaagde dag. 

 
Gemaakt door Luuk-Mats 

Namens heel groep 8 

(Groep 7 was deze dag niet mee) 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  



 

uitnodiging 
 

 

Frans de Lange 
 

gaat 
 

Met pensioen 
 

 

 
Binnenkort gaat Frans met pensioen. 
We willen dit graag samen met u vieren. 
U bent hiervoor uitgenodigd om tijdens een informeel 
samenzijn Frans de hand te schudden. 

 
 

************************************************************************** 
 
 

Wanneer donderdag 20 februari 2020 
14.45 uur tot 16.15 uur 

 
Waar  Basisschool Dr. Ariëns 

A. Brouwerstraat 4, Haaksbergen 
 
 

************************************************************************** 
 
Team Basisschool Dr. Ariëns, Haaksbergen



 


