
  
Beste ouders / verzorgers, 
 
We sluiten weer een schooljaar af. En wat was het een bijzonder jaar. 

We begonnen met veel invallers vanwege het verlof van een aantal collega’s. 
Drie mooie, gezonde baby’s hebben we daarna mogen verwelkomen. 

Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van drie ouders. Hier blijven 
woorden tekort schieten. 
Vervolgens kregen we te maken met het Corona virus. De scholen gingen van 

helemaal dicht, naar gedeeltelijk open en weer helemaal open maar met een 
aantal richtlijnen en regels. 

Tijdens de periode dat er onderwijs op afstand was, is er hard gewerkt. Het was 
balans zoeken tussen school en privé. Voor zowel kinderen, ouders als 
teamleden. Dit was niet altijd gemakkelijk. 

We hebben in die periode, en de tijd er na, ontzettend veel veerkracht gezien. 
Hoe kunnen we verder als het even anders gaat dan verwacht? Ik ben dan ook 

super trots op jullie allemaal! Samen zijn we deze bijzondere tijd goed 
doorgekomen, waarvoor dank. 
Ten slotte konden we dit jaar toch nog, op een iets andere manier dan normaal, 

afsluiten met de afscheidsmusical van groep 8. Geweldig knap hoe zij dit in zo’n 
korte en bijzondere tijd, zo hebben kunnen neerzetten! 

 
Nu is het tijd om even lekker te genieten. Thuis of ergens anders. 
Ik wens jullie allen, ook namens de collega’s, een hele fijne, relaxte en zonnige 

vakantie! 
 

Els 
 
 

Start van het schooljaar 
Op maandag 24 augustus starten we het schooljaar met een picknick. Alle 

kinderen mogen wat lekkers te eten en drinken meenemen als ontbijt. Ook is een 
kleed om op te zitten handig. Met z’n allen maken we op het schoolplein een 

grote picknick. Kinderen mogen samen lekker ontbijten en voor de ouders / 
verzorgers is er koffie of thee. 
Op deze manier openen we het nieuwe schooljaar samen  

vol goede moed. 
 

 

Informatie / data 

 
• Vrijdag 10 juli: begin van de zomervakantie, alle leerlingen om 12.00 

uur vrij 
• Maandag 24 augustus: 8.30 uur start van het nieuwe schooljaar 
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juli 2020                    Samen word je wereldwijs 
 
 

https://alleideen.com/picknick-ideen-picknick-essen/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
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Thuis blijven 

Bij  klachten als lichte hoest, keelpijn, neusverkoudheid, loopneus en verhoging 
van temperatuur, mogen kinderen niet naar school komen. Het is fijn als u dit 
voor 8.30 uur dit telefonisch doorgeeft. Als kinderen langer thuis moeten blijven 

zorgen we ervoor dat ze schoolwerk krijgen. 
Als broertjes of zusjes klachten hebben, hoeven de andere kinderen niet  

thuis te blijven, tenzij iemand in huis koorts heeft, dan blijven alle  
kinderen thuis. 
Als de klachten zich op school voordoen, wordt u gebeld om alle kinderen uit het 

gezin, zo snel mogelijk op te komen halen. 
 

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat een leerkracht ziek wordt, of thuis zieke 
huisgenoten heeft. In dat geval worden de kinderen, net als anders, de eerste 
dag op school opgevangen. Als daarna blijkt dat er geen inval mogelijk is voor de 

volgende dag, zullen de kinderen thuis moeten blijven. Voor zover mogelijk 
zullen ze dan schoolwerk mee naar huis krijgen. Tot nu toe hebben we al een 

aantal keer een beroep moeten doen op invalkrachten. Gelukkig kunnen we het 
op deze manier nog rond krijgen. 

 
Het is nu nog onduidelijk hoe het na de zomervakantie verder gaat. We gaan er 
in eerste instantie vanuit dat bovenstaande regels blijven gelden. 

 
Musical 

De leerlingen van groep 8 hebben op maandag 6 juli de eindmusical opgevoerd. 
’s Middags voor de kinderen van school en ’s avonds voor hun ouders. De 
aankomst was indrukwekkend. Verschillende vervoersmiddelen waren ingezet om 

de sterren bij school af te zetten. Na een kopje koffie en thee voor ouders en 
belangstellenden, ging de musical ‘Jungle beat’ van start. Super knap hoe dit 

door iedereen in deze bijzondere tijd zo in elkaar is gezet. Complimenten! 
 

  
                

 

 
Groepsapp 
Tijdens de periode dat we onderwijs op afstand gaven, zijn de leerkrachten in de 
groepsapp gegaan. Dit maakte het contact toen sneller en gemakkelijker. 

Nu we weer naar school gaan, is het fijn als u via het telefoonnummer van school 
of even bij de deur iets doorgeeft aan de leerkrachten. 

 
 

http://wilfredoeaves.wikidot.com/blog:_start/date/2018
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://easyway1234.blogspot.com/2013/04/too-much-greed-destroys-us.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 
 
 
GMR 
Aan:   Alle MR-en van scholen van  
  Keender 
Van:   GMR Keender 
Betreft:  Verplaatsing jaarvergadering 

GMR en workshop ‘MR en de 
(veranderende) rol rondom financiën.’ 

Beste MR-leden van alle Keenderscholen, 
Onlangs nodigden wij jullie uit voor de jaarvergadering van de GMR en de 
workshop ‘MR en de (veranderende) rol rondom financiën’ op 26 mei a.s. 
Als gevolg van de verscherpte maatregelen rond het Coronavirus zijn wij 
genoodzaakt deze bijeenkomst af te zeggen. 
Echter, wij hebben de workshop voorlopig kunnen verplaatsen naar 
dinsdagavond 29 september a.s. Jullie worden voor deze avond als 
vanzelfsprekend van harte uitgenodigd. De avond zal plaatsvinden op 
basisschool De Holthuizen in Haaksbergen van 19.30 uur tot ca. 21.00 uur. 
Aanmelding voor deze (gratis) workshop kan door een mailtje te sturen naar 
gmr@keender.nl 
We wensen jullie allemaal, alsook jullie familieleden, een virusvrije toekomst! 
Met vriendelijke groet, 
namens GMR Keender, 
Marian van Leuken 
secretaris GMR 
 

Typcursus 
  

 
 

 
 
Beste ouder, verzorger, 
 
In september starten weer de typecursussen van Ravizza. Om een computer zo efficiënt mogelijk te 
gebruiken is het goed om bij de basis te beginnen, het beheersen van het toetsenbord. Het is 

Ten Vaarwerkstraat 11 
7481 KR  HAAKSBERGEN 
Tel.: 053 - 5726614 
ravizza@kpnmail.nl 
www.ravizza.info 
IBAN reknr.: NL53 RABO 0118 0053 24 
BIC: RABONL2U 
 
Haaksbergen, mei 2020 

mailto:gmr@keender.nl


bewezen dat kinderen met een goede typevaardigheid betere schoolresultaten behalen. Met een in 
spelvorm opgezet typeprogramma leert uw kind op een speelse manier typen met een blind tien-
vingersysteem. Er zal gelet worden op een goede typehouding om lichamelijke klachten te 
voorkomen. Daarnaast zal er veel ruimte zijn voor individuele begeleiding. Buiten de 
typevaardigheid bestaan de lessen uit een gedeelte tekstverwerking (Word).  
 
De cursus bestaat uit 20 lessen van 1 uur en de kosten bedragen € 209,--. U moet thuis voor het huis-
werk beschikken over een computer of laptop + aangesloten toetsenbord met een internetverbinding. 
De lessen worden gegeven op De Kameleon, Holthuizen en Pius X. 
 
Het examen wordt afgenomen door het CBT in de laatste les. Deze bestaat uit twee gedeelten, de 
typevaardigheid en tekstverwerken. De examenkosten bedragen € 30,--.  
 
U kunt uw aanmelding (zie bijlage) mailen naar ravizza@kpnmail.nl  of zenden naar Ravizza, Ten 
Vaarwerkstraat 11, 7481 KR Haaksbergen. De cursus geeft het beste resultaat in groep 8, maar kan 
ook gevolgd worden in groep 7.  
 
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Ravizza, tel.: 053-5726614. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Mevr. C. Pardoen-te Lintelo 
  

                                                                     

 
 

Vormsel en Eerste Heilige Communie 2020 – 2021 
Aanmelding Vormselproject Zuidoost Twente 2021 
 

 
 
Kort na de zomervakantie maken we een begin met de voorbereiding van tieners van groep 8, de 
brugklas en hoger op het sacrament van het Vormsel. Dat zal 13 of 14 februari 2021 in de Jozefkerk 
te Enschede worden toegediend. Wie met het project mee wil doen, vragen we zich nu al op te 
geven. Dat kan via: https://www.katholiekenschede.nl/index.php/vormselform .  
 
Het Vormselproject voor Zuidoost Twente wordt het komend schooljaar 2020-2021 aangeboden in 
de Jacobusparochie te Enschede, maar staat ook open voor tieners uit de parochies Maria Vlucht en 
Franciscus, die liever niet wachten tot de brugklas, maar in groep 8 hun Vormsel willen ontvangen. In 

mailto:ravizza@kpnmail.nl
https://www.katholiekenschede.nl/index.php/vormselform


het schooljaar 2021-2022 zal de voorbereiding weer in de parochies Maria Vlucht en Franciscus 
plaatsvinden. 
 
In de voorbereiding leren wij onze jongeren, wat de weg van 
Jezus inhoudt. Door het lezen van verhalen en het doen van 
oefeningen, leren ze de persoon van Jezus beter kennen, krijgen 
de jongeren meer inzicht in wat ‘samen kerk zijn’ eigenlijk is en 
wat dat van hen vraagt, en brengen we jongeren in contact met 
‘samen stil worden en bidden’. Daarbij gaan ze in gesprek met 
elkaar en met andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met 
diaconie en vrijwilligerswerk in en vanuit de parochie. Zo hopen 
wij dat zij een beetje idee krijgen van hoe de heilige Geest, waar 
we bij het Vormsel om bidden, in hun leven werkzaam is. Waar 
de omstandigheden vanwege de Corona-crisis om aanpassing 
vragen, zullen wij onze werkwijze aanpassen. 

De deadline voor de opgave ligt op zondag 6 september. Na deze 
datum worden in principe geen kandidaten meer aangenomen. We verwachten van alle deelnemers, 
ouders en kinderen, een positieve houding en inzet. 

Werkgroep Vormselvoorbereiding en pastoraal werker Frank de Heus, 
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl / 06 300 988 33 

 
Voorbereiding Eerste heilige Communie en vieringen 2020-2021 R.k. parochies Zuidoost Twente 
De voorbereiding van kinderen uit groep 4 en hoger voor het komend seizoen 2020-2021 zal voor 
heel Zuidoost Twente begeleid worden door pastoraal werker Frank de Heus. De voorbereiding zal 
grotendeels plaatsvinden binnen de parochie. Van wie meedoet zal inzet en goede zin worden 
gevraagd. We werken met het project ‘Over de drempel’. We dragen kennis over, maar willen 
kinderen en ouders vooral over de drempel van de kerk laten stappen om samen het geheim van het 
land van God te beleven. Aan de hand van het liturgisch jaar ontdekken kinderen en wellicht ook 
ouders wie Jezus is en wat Hij voor ons vandaag kan betekenen. We beginnen bij de Advent en 
eindigen met Pinksteren. Aanmelden kan tot de Startavond, liefst vóór 19 oktober 2020. 
De data van de Startavonden en vieringen van de Eerste heilige Communie zijn de volgende. Na de 
zomervakantie zullen via onder meer katholieke basisscholen brieven voor de aanmelding worden 
verspreid. Opgave kan al via de website van de eigen parochie. 
Startavonden: 

 Maria Vlucht: maandag 26 oktober, 20.00-21.00 uur, Maria Geboortekerk Losser 

 Enschede Noord: woensdag 28 oktober, 20.00-21.00 uur, Jozefkerk Enschede 

 Franciscusparochie: woensdag 4 november, 20.00-21.00 uur, Pancratiuskerk Haaksbergen 

 Enschede Zuid: donderdag 5 november, 20.00-21.00 uur, Janskerk Enschede 

 
Vieringen Eerste heilige Communie (onder voorbehoud; tijden van vieren volgen in najaar): 

 Zondag 16 mei, Maria Geboortekerk Losser, gezinsvieringen voor communicanten uit 

Glanerbrug, Losser en Overdinkel. 

 Zondag 16 mei, Jozefkerk Enschede, gezinsviering voor communicanten uit Enschede Noord. 

 Zondag 30 mei, Janskerk Enschede, gezinsviering voor communicanten uit Enschede Zuid. 

 Zaterdag 5 juni, Jacobuskerk Lonneker, Eerste heilige Communie in reguliere weekend-

eucharistieviering om 19.00 uur voor communicanten uit Lonneker. 

 Zondag 6 juni, Pancratiuskerk Haaksbergen, gezinsviering voor communicanten uit Boekelo, 

Buurse en Haaksbergen. 

mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl


 
Voor informatie: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33. 
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