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Jaarvergadering Ouderraad 
 
Afgelopen maandag heeft de jaarvergadering van de ouderraad 
plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij namens school 
uitleg gegeven over de plaquette die sinds deze week in de hal hangt. 
Op deze plaquette staan de drie schappen, die het nieuwe 
strategische beleidsplan van Keender bevat toegelicht. Tevens staat 
er een QR code op. Wanneer u deze afspeelt dan ziet u in een film 
waar de stichting zich de komende vier jaar, qua onderwijsbeleid, op 
wil richten. Nieuwsgierig? Ook via onderstaande link komt u bij de 
film. filmpje SBP 2018-2022 Keender 
 
Als school hebben wij een kennismakingsfilm gemaakt voor op de 
site. Deze is maandag getoond. Zo snel als mogelijk is zal deze film 
ook op de website van school worden geplaatst. Voor de kinderen die 
er in ‘meespelen’ is vooraf aan de ouders toestemming gevraagd. 
 

 

 Fietscontrole 
 
Om de veiligheid van de kinderen nog meer te verbeteren vindt op 23 november de jaarlijkse 
fietscontrole plaats voor de kinderen van groep 5 tot en met 8. De fietsen van de kinderen die die 
dag op school zijn, worden gekeurd door “Fiets oké”.  
 

 
Schoolontbijt 

 
Op woensdag 7 november neemt onze school deel aan het nationale 
schoolontbijt. Alle kinderen eten dan ’s morgens op school. We starten 
die dag met ontbijt in de groep. Ze hoeven geen ontbijt mee te nemen. 
Dit krijgen ze op school aangeboden. Voor verdere informatie verwijzen 
we naar de bijlage.   
 

 
Vreedzame school 
 
De afgelopen periode heeft het team zich weer verdiept in de principes van de Vreedzame school.  
Tijdens deze bijeenkomsten werd duidelijk dat de stuurgroep een andere rol kan hebben dan zoals 
wij deze de afgelopen jaren hebben ingevuld. Vanaf eind januari willen we graag op de nieuwe 
manier verder en zijn hiervoor op zoek naar 1 tot 3 nieuwe/ extra ouders.  
Heeft u op jaarbasis zes keer 1 tot 2 uur tijd en wilt u met juf Thea en juf Melanie meekijken en 
meedenken hoe wij de Vreedzame school kunnen versterken? Of wilt u eerst meer informatie? 
Loop gerust in de komende weken even binnen of mail voor een afspraak.  
 

 

https://youtu.be/FYD0JSCBGnY
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