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Gezellige middag! 

Inmiddels zijn we vandaag aan onze derde schoolweek begonnen. De kinderen en 

medewerkers zijn alweer goed gewend aan het nieuwe ritme. In de groepen hebben we in de 

afgelopen twee weken veel tijd en aandacht besteed aan groepsvorming. We hebben 

dagelijks een les gedaan vanuit ‘De Vreedzame School’.  

 

Ouders, kinderen en medewerkers hebben afgelopen zondagmiddag een gezellige middag 

gehad op het schoolplein. Fijn om te zien dat iedereen goed betrokken is op elkaar en op de 

school! Hierbij willen we de OR ontzettend bedanken voor hun inzet! 

 

Wist u dat? 

 

• Juf Ria Lankheet afgelopen week enkele dagen in het ziekenhuis moest verblijven? 

Gelukkig mocht ze voor het weekend weer naar huis. We wensen haar beterschap toe! 

Zowel afgelopen week als komende week zal juf Daphne Timmermans de 

werkzaamheden van juf Ria overnemen.  

 

• U als ouders en verzorgers altijd welkom bent om zorgen te delen met de 

groepsleerkrachten, IB-er of directie? We hebben het allerbeste voor met uw kinderen 

en vinden het fijn om samen zorgen te delen, zodat alle kinderen met plezier naar 

school gaan!  

 

• In de vorige nieuwsbrief hebben we gevraagd of er nog mensen voor een vergoeding 

mee willen helpen om toezicht te houden op het plein tussen 12.15 en 12.45 uur. Er 

zijn geen aanmeldingen binnen gekomen. Mogelijk is de drempel ‘hoog’ om als ouder 

toezicht op het plein te houden. Er zijn altijd 2 personen op het plein (1 persoon voor 

het onderbouwplein en 1 persoon voor het bovenbouwplein). Je kunt dan ook altijd op 

het plein even overleggen met de andere persoon. Mocht u zich wel willen aanmelden, 

mits de andere persoon op het plein een leerkracht is, dan mag u dat mij laten weten. 

Alvast dank! Pieter Olthof 

 

Bericht van de Ouderraad 

 

Gisteren, zondag 8 september, was het weer zover; onze 2- jaarlijkse activiteit georganiseerd door 

de Ouderraad. Ook dit jaar hadden we weer een 'gezellige middag' geregeld op het schoolplein. 

Doelstelling van deze middag is om samen een gezellige middag te hebben, met elkaar kennis te 

maken (ouders van nieuwe kinderen of van de jongste groepen), gezellig bij te praten, maar ook 

om geld op te halen wat ten goede komt aan de kinderen. Als Ouderraad hebben we bijv 

geregeld/bijgedragen aan de 'nest-schommel, nieuwe speeltoestel, klimmuur, stepjes stalling etc.  

 

Wij kunnen terug kijken op een zeer geslaagde, enorm gezellige middag (waarbij we veel geluk 

hebben gehad met het weer), waarvan wij als Ouderraad in elk geval erg genoten hebben. Bij deze 

willen wij dan ook graag alle aanwezigen hiervoor enorm bedanken! Wij hopen jullie op de 

jaarvergadering te kunnen laten weten wat we er uit eindelijk aan over hebben gehouden.  

 

Nogmaals allen bedankt! 

 

Groeten, De Ouderraad 
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Speerpunten 2019-2020 

Voor de zomervakantie is het jaarplan 2019-2020 opgesteld. In de komende maanden zullen 

we aan de slag gaan om de doelen zo concreet mogelijk te maken.  

Een van de speerpunten is het borgen van de Vreedzame School. In onderstaande willen wij 

jullie hier graag meer over vertellen. 

 

 

De Vreedzame School 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok 1 We horen bij elkaar                                     

 

 

Alle groepen van de school zijn gestart met de lessen uit Blok1. Tijdens dit blok staat het 

samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende 

schoolregels maken leerkracht en kinderen  samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat 

en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. 

 

 

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat 

hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar 

waarderen.  

Ze leren over opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve 

opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; 

je wordt er bijvoorbeeld blij van. 

Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve 

opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. 

De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen 

respect moet hebben voor de mening van anderen.  

Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen in de eerste twee weken iedere 

dag een Vreedzame Schoolles gehad. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week 

één les.                                                             

 

          Tip voor thuis 

 

Vraag uw kind om de kletskaart en praat samen over wat ze doen en leren. Aan de hand van 

de  vragen op de kletskaart beleeft u ook wat uw kind heeft geleerd en wat uw kind gaat 

leren door middel van het programma De Vreedzame School. Veel kletsplezier!! 
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Leerlingenraad 2019-2020 

Op maandag 2 september is de leerlingenraad o.l.v. meester Pieter Olthof bij elkaar 

gekomen. 

De volgende leerlingen zitten in de leerlingenraad van onze school: 

Lotte groep 5B, Pleun groep 6, Romy groep 6, Lynn groep 7, Wout groep 7, Lynn groep 8 en 

Daan groep 8. 

We hebben twee nieuwe leden voor onze leerlingenraad: Finn uit groep 4 en Sep uit groep 

5A. 

Alle kinderen die iets willen inbrengen binnen de leerlingenraad, mogen dat doen via 

bovenstaande leerlingen.  

 

Op 2 september hebben we een dilemma besproken: 

 

“Er staan na schooltijd veel vaders en moeders in het fietsenhok. Hierdoor kunnen we (de 

kinderen) niet goed bij onze fietsen.” 

 

Verzoek namens de leerlingenraad:  

”Hierbij vragen wij jullie allemaal om de toegang tot het fietsenhok vrij te houden. Wilt u een 

andere plaats kiezen om op uw zoon of dochter te wachten? Aan beide kanten van het 

fietsenrek is voldoende ruime om te staan. Alvast bedankt namens de leerlingenraad”.  

 

Op maandag 7 oktober 2019 komen we om 11.30 uur weer bij elkaar. 

 

 

Inloopavond: maandag 9 september groep 4 tot en met 8 

 

Vanavond, 9 september is er de inloopavond van 18.30 tot 19.30. Deze avond kunnen de 

leerlingen van groep 4 tot en met 8 aan u als ouders laten zien wat ze de 1e schoolweken 

gemaakt hebben. 

 

 

Mailadressen teamleden 

Aan het begin van een nieuw schooljaar is het prettig dat u weet hoe u de leerkracht van uw kind kunt 

bereiken. Natuurlijk kan dat altijd op het telefoonnummer van onze school, maar u kunt de leerkracht ook 

mailen. 

Hierbij de lijst met mailadressen van alle leerkrachten: 

Ramon Noordink:  r.noordink@keender.nl 

Joyce Vrielink:   j.vrielink2@keender.nl 

Wia Bartelink:   w.bartelink@keender.nl 

Thea Nijenhuis:   t.nijenhuis@keender.nl 

Anneloes Engelbarts:  a.engelbarts2@keender.nl 

Martine Ooink- van der Kuil: m.vanderkuil@keender.nl  

Inge Lenderink:   i.lenderink@keender.nl 
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Marieke Waaijer:  m.waaijer@keender.nl 

Carmen Klein Severt:  c.kleinsevert@keender.nl 

Pieter Olthof:   p.olthof@keender.nl 

 

Chromebooks 

Wij hebben voor de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 chromebooks aangeschaft. De 

chromebooks zullen voornamelijk worden ingezet tijdens de rekenlessen,  maar ook op 

andere momenten zullen de leerlingen hier structureel mee gaan werken. Een grote 

investering voor school, maar we denken dat kinderen hier veel plezier aan zullen beleven.  

Als school kunnen we de chromebooks niet verzekeren. We zullen bij de kinderen 

benadrukken dat ze hier voorzichtig mee moeten zijn. We hopen dat u uw kind hier ook 

nogmaals op zou willen wijzen.  

Zowel leerkrachten als kinderen moeten in deze fase nog wel even wennen aan het werken 

op een chromebook. Als team krijgen we 10 september een training en kunnen we al onze 

vragen stellen! 

 

We maken op school goede afspraken met de leerlingen.  

o Tijdens het eten en drinken worden de chromebooks weggelegd.   

o De chromebooks worden met twee handen vastgehouden. Wanneer je een 

chromebook vast hebt, kun je dus niets anders meenemen.  

o Wanneer de chromebook aan de lader zit, pak je het stekkertje vast. We trekken niet 

aan het snoertje.   

 

 

Chromebooks en aansprakelijkheid 

Wanneer een leerling aansprakelijk is bij schade van het apparaat kunnen we geen gebruik 

maken van de verzekering van school, maar zullen we met u als ouders contact opnemen om de 

schade te verhalen op uw aansprakelijkheidsverzekering. We zullen in zo’n situatie uiteraard 

contact met u opnemen om dit te bespreken. 

 

Luizenpluizen 

We zijn blij om te melden dat de school al enkele weken luizenvrij is! 

Op maandag 28 oktober zullen alle leerlingen weer even bekeken worden door het 

luizenteam. Fijn dat een grote groep ouders dit voor hun rekening wil nemen! 
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Agenda inclusief studiedagen en vakantierooster 2019-2020: 

 

• Donderdag 17 oktober zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij i.v.m. een verplichte 

nascholingsbijeenkomst van Keeder met het onderwerp: Office365. 

 

• We vieren Koningsdag op 24 april 2020 (i.p.v. op 17 april 2020). 

 

• STUDIEDAGEN: De MR heeft ingestemd met de volgende studiedagen: 

 

- donderdag 13 februari en maandag 25 mei 2020 zijn alle leerlingen vrij. 

 

- daarnaast is groep 1/2  extra vrij van 8 t/m 10 juni 2020. 

 

- Tenslotte willen wij u erop attenderen dat de MR voor de zomervakantie heeft 

ingestemd met onderstaand vakantierooster. Ook in 2020 gaan de leerlingen op 

Goede Vrijdag naar school.  

 

Vakantierooster 2019 – 2020 

 

 

Herfstvakantie  19 oktober t/m 27 oktober 2019 

Kerstvakantie   21 december 2019 t/m 5 januari 2020 

Voorjaarsvakantie  22 februari t/m 1 maart 2020 

Tweede paasdag  13 april 2020 

Meivakantie   25 april t/m 10 mei 2002 

Hemelvaartsdag + vrijdag 21 mei  en 22 mei 2020 

Tweede Pinksterdag  1 juni 2020 

Zomervakantie  10 juli om 12.15 uur t/m 23 augustus 2020 

 

 

 

 

 

 

   


