
  
 
 

 
 
Afscheid 

Maandag, 17 februari, hebben we met het team afscheid genomen van onze 
schoonmaakster Ine Davenschot.  

Ruim 20 jaar heeft zij onze school schoongemaakt. We zijn haar daar zeer 
dankbaar voor! Nu gaat ze genieten van haar welverdiende pensioen. We wensen 
haar veel plezier en geluk in goede gezondheid toe! 

 
Op donderdag 20 februari hebben we afscheid genomen van Frans. Het was een 

gezellige en geslaagde dag samen met de kinderen. Frans heeft er van genoten, 
zie zijn bedank brief hieronder. 
 

 

            Bedankt voor een geweldige dag 
Een leuke dag met de kinderen was mijn allergrootste wens voor het afscheid op 
de Dr. Ariëns. Dankzij de inspanning van collega’s, ouders en natuurlijk de 

kinderen is die wens helemaal in vervulling gegaan. Enorm bedankt allemaal 
want jullie hebben ervoor gezorgd dat ik mijn laatste dag op de Dr. Ariëns nooit 

meer zal vergeten. 
Voor mij werd het een dag vol verrassingen. Allereerst een uitgebreid ontbijt met 
de hele familie, dat werd aangeboden door de collega’s. Daarna volgde een 

muzikale aubade van alle kinderen voor ons huis. Vervolgens mochten Ans en ik 
op de meterslange skelter, samen met de collega’s naar school fietsen. Jammer 

genoeg zat ik niet bij een rem, zodat saboteren dit keer niet mogelijk was. Na de 
koffie met een gebakje kwam een onderdeel dat voor mij geen verrassing was. 

Meervoudig Nederlands kampioen goochelen voor de jeugd Jan Koster was een 
‘cadeautje’ van mij aan de kinderen. Hij verzorgde een leuk optreden, waarbij hij 
liet zien te kunnen goochelen maar ook te entertainen.  

Tussen de middag hoefden de kinderen geen brood te eten, maar werden er op 
de speelplaats pannenkoeken gebakken. Dit onderdeel werd aangeboden door de 

ouders. De kinderen mochten twee ingrediënten uitkiezen en liepen glunderend 
met hun pannenkoek van de speelplaats naar hun klas. 
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Informatie / data 

 
• Maandag 9 maart: 8.30 – 15.00 uur libdub wordt vertoont 

• Dinsdag 31 maart: tandarts bus op school 
• Vrijdag 10 april studiedag: alle leerlingen vrij 
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Na het pannenkoekenfestijn kwamen, voor mij totaal onverwacht, alle kinderen 

van de Holthuizen de speelplaats opgelopen om een lied te zingen. Dat was weer 
een kippenvel moment.  

’s Middags waren er in de gemeenschapsruimte optredens van alle groepen. Wat 
een tijd hebben de kinderen en de collega’s aan deze optredens besteed. Het 
was werkelijk in één woord geweldig. Alle groepen boden na hun optreden een 

tegeltje aan met een zelf bedachte tekst. Ook kreeg ik een grote map met een 
bijdrage van alle kinderen. Dat zorgt voor geweldige herinneringen aan een zeer 

geslaagde dag. 
Nadat de kinderen naar huis waren volgde de informele receptie. Behalve korte 
toespraken van Els (Team) en Astrid (Oudervereniging) werd door de collega’s 

een lied gezongen. Dat was voor de dames een mooie kans om mij terug te 
pakken voor al mijn liedjes met niet altijd vleiende teksten. Ze lieten geen spaan 

van me heel en dat was ook zeker mijn verdiende loon. 
’s Avonds ben ik met familie en collega’s uit eten geweest en kwam er een einde 
aan een prachtige dag. Dan kijk je thuis om je heen en je weet niet wat je ziet: 

- Bloemen, kaarten en tekeningen 

- Het logo van de Dr. Ariëns in klei 

- Mappen met tekeningen en verhalen en tegeltjes met spreuken 

- Een zeer grote diversiteit aan cadeaubonnen 

- Bierpakketten en wijn 

- Chocola, drop en nootjes voor een half jaar 

- Allerlei cadeautjes als aandenken aan kinderen en gezinnen. 

Ik ben enorm verwend. Iedereen die ervoor gezorgd heeft dat het voor mij een 

fantastische dag is geworden, wil ik heel hartelijk bedanken. Ik durf geen namen 
te noemen omdat ik niemand wil vergeten.  
Bijna zeventien jaar ben ik op de Dr. Ariëns werkzaam geweest. Ik voelde me er 

erg op mijn plaats, door mijn band met de kinderen, ouders en collega’s. Ik heb 
genoten van de gezamenlijke festiviteiten. Maar ook in droevige tijden waren we 

er voor elkaar. De foto’s van Mandy, Duncan en Tim hangen op een prominente 
plaats en je ziet nog steeds dat mensen er letterlijk stil bij blijven staan. 
Ik zal de Dr. Ariëns zeker gaan missen, maar ga wel met een goed gevoel 

genieten van mijn pensioen. Ik was al apetrots op deze school en dat gevoel is 
door 20-02-2020 nog groter geworden. 

Frans de Lange 
 
 

Libdub 
Voor het afscheid van meneer Frans hebben alle kinderen van school samen een 

libdub gemaakt. Hierbij wordt de school in beeld gebracht, met alle kinderen die 
er nu zijn en wat meneer Frans allemaal deed op school. Hier is een liedje onder 
gezet, zodat het een mooie film, libdub, is geworden. 

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen 
we de libdub niet delen via onze website, klasbord of Facebook. 

Om u toch de gelegenheid te geven om hem te zien, wordt op maandag 9 maart 
tussen 8.30 – 15.00 uur de libdub continue gedraaid in een van de extra lokalen. 
U bent van harte welkom om vrij binnen te lopen om te komen kijken! 

 
 

 
 



Deze foto van 

Studiedag 

Tijdens de studiedag van 7 februari hebben we verder invulling gegeven aan ons 
ontwikkelpunt ‘een optimale sociaal emotionele ontwikkeling voor ieder kind’. 

Hieruit zijn een aantal school regels en omgangsregels ontstaan. 
 

OMGANGSREGELS  
  

SCHOOLREGELS   

• Elkaar groeten (aankijken / contact 
maken)  

  

• Wij hangen onze jas en tas netjes aan de 
kapstok  

• We zeggen asjeblieft en dank je wel  
  

• Als we iets willen gebruiken, vragen we dat en 
brengen we het weer terug naar de juiste plek  

• Elkaar laten uitpraten en luisteren naar 
elkaar.  

• Aankloppen als je ergens binnen gaat.  

• We blijven van elkaar af.  
  

• We lopen rustig in de gang  

  
  

• We houden ons kastje/tafel opgeruimd  

 
Deze regels zijn inmiddels met de kinderen besproken. Door ons hier aan te 

houden, wordt het voor iedereen prettig om in de school te leren en te werken. 
De leerkrachten benoemen vooraf de gewenste verwachtingen en benoemen ook 
vooral het gewenste gedrag dat zichtbaar is. Zo werken we op een positieve 

manier aan een prettig klimaat. 
Mocht het toch een keer misgaan, dan bespreekt de eigen leerkracht het voorval 

met de leerling. 
 
Afspraken voor behandeling 

Mocht uw kind voor een behandeling door bijvoorbeeld logopedist, tandarts of 
huisarts onder schooltijd opgehaald worden, wilt u dit dan uiterlijk diezelfde 

ochtend aan de leerkracht doorgeven. Dit kan mondeling, telefonisch of met een 
briefje. Als u de leerkracht persoonlijk wilt spreken dan kan dat vanaf 8.15 uur, 
zodat we om 8.30 uur met de lessen kunnen beginnen. 

 
Jeugdtandverzorging 
Twee keer per jaar komt de tandarts bus naar onze school. 

U kunt als ouder er zelf voor kiezen om het gebit van uw kind(eren) vanaf de leeftijd van 2 jaar, hier 
te laten controleren en indien nodig te laten behandelen. De kosten worden vergoed uit de 
basisverzekering. U kunt bij de directie een inschrijfformulier vragen of online aanmelden 
via https://www.jeugdtandverzorgingenschede.nl 

Vriendelijke groeten, 
 

Kindertandverzorgster* 
 

JTV Twente 

Haaksbergerstraat 109 

7513 ER Haaksbergen 

053 - 4309010 
 

Marjon Nijhof 
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Vacatures voor twee ouders en een personeelslid t.b.v. Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) van 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 bij 
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.  

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 zijn we op zoek naar twee ouders en een 

personeelslid voor de GMR.  De ouders die aftreden zijn niet herkiesbaar en het 

personeelslid is herkiesbaar. 

De vergaderingen van de GMR dit schooljaar zijn nog op 16 maart, 14 april, de 
jaarvergadering op 26 mei en de afsluitende vergadering op 2 juli 2020. 

Deze vergaderingen zijn openbaar en je bent van harte welkom om te komen 

luisteren. Heb je interesse of heb je nog vragen? Neem dan contact op met GMR 

Keender, gmr@keender.nl  

Als er zich meer kandidaten melden voor de functies, dan worden er in mei 2020 

verkiezingen gehouden. Graag je aanmelding voor 24 april 2020, 

gmr@keender.nl  Alvast bedankt voor je reactie! 

Goed om te weten: 

• Voor GMR leden is het niet verplicht om deel uit te maken van de MR van 
een Keender basisschool. Voor oudergeledingen geldt de verplichting dat u 
een kind op een Keenderschool heeft en voor personeelsgeledingen geldt 

de verplichting dat u een aanstelling bij Keender heeft. 
• Een GMR lidmaatschap is geen vertegenwoordiging van één school maar 

geldt voor de hele Stichting Keender. Het is derhalve mogelijk dat van een 

en dezelfde basisschool meer ouder- en/of personeelsgeledingen zitting 
hebben in de Keender GMR. 

• De GMR vergadert gemiddeld zes keer per schooljaar. Vergaderingen 

vinden plaats in Haaksbergen. 
• Voor het GMR lidmaatschap worden voor ouders vergoedingen toegekend 

en wordt personeel gecompenseerd. 
• Er worden verkiezingen gehouden tussen de mensen die zich aanmelden 

als mogelijk GMR lid. 
• De Keender GMR biedt een enthousiaste en betrokken samenwerking!  

Met vriendelijke groet,  

GMR Keender 
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