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Nr. 4 donderdag 17 oktober 2019 

 

Herfst! 

Fijn dat enkele moeders de school hebben omgetoverd van de zomer naar de herfst! 

In combinatie met de mooie posters van de kinderboekenweek ziet de school er gezellig uit.  

Tevens kunt u zien dat de leerlingen goed bezig zijn met de creatieve lessen. Een deel van de 

werkstukken hangt in de hal. Voor uw zoon of dochter is het leuk om zijn of haar werkje te 

kunnen laten zien. 

Daarnaast zijn de groepen, in het kader van een opdracht van de kinderboekenweek, 

enthousiast bezig geweest met het maken van een voertuig zonder wielen. I.v.m. de AVG kan 

ik niet alle foto’s laten zien. Op onderstaande foto’s krijgt u een indruk van het proces. 

 

 

    
 

 

Wist u dat? 

• M. L. op dinsdag 15 oktober 2019 voorleeskampioen van onze school geworden is? 

Mieke zal onze school vertegenwoordigen in Haaksbergen in de volgende ronde van 

deze wedstrijd! 

• De procedure voor het werven van een nieuwe directeur voor onze school is gestart 

met team, MR en personeelszaken van Keender?  

• We als school meedraaien binnen “Dorpsbelangen”? We hebben meegedacht met de 

enquête en vragen vanuit school ook bewust aandacht voor enkele vragen die 

betrekking hebben op onze school. We willen graag op een positieve wijze onderdeel 

zijn van ons dorp. 

• We graag goed zichtbaar willen zijn in het verkeer? 

Zoals jullie weten zijn we gewend om vanaf de herfstvakantie (wintertijd) onze gele 

hesjes aan te doen in verband met de zichtbaarheid in het verkeer. Denk jullie eraan 

om de hesjes ’s morgens voor schooltijd aan te trekken? 

Alvast dank! 

• De spacescooters tot voor kort niet in de steprekjes pasten? 

De opa ven Nils en Elin heeft 2 van de 3 steprekjes aangepast, zodat de spacescooters 

er ook in passen. Hartelijk dank voor deze actie! 

• U welkom bent bij de jaarvergadering van de OR op maandagavond 28 oktober 2019? 

• Er woensdag 6 november 2019 mogelijk gestaakt gaat worden? Wanneer we hierover 

meer informatie hebben, laten wij u dat direct weten! 

 

 

Eigenaarschap leerlingen en ouderbetrokkenheid – tienminutengesprekken 

 

Om de kinderen nog beter te kunnen betrekken bij het welbevinden en hun leerproces, zullen 
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we bij de eerstvolgende tienminutengesprekken de kinderen van de groepen 3 t/m 8 

uitnodigen om mee te praten in een ‘driehoeksgesprek’ met de ouder, de leerling en de 

leerkracht.  

 

Op donderdag 31 oktober 2019 zullen we als team een indeling maken voor de gesprekken. 

Deze indeling ontvangt u uiterlijk maandag 4 november. 

 

In verband met een verplichte nascholing van enkele teamleden op dinsdag 12 

november, zullen de tienminutengesprekken van de broertjes en zusjes 

plaatsvinden op donderdagmiddag/avond 14 november (in plaats van dinsdag 12 

november). 

 

 

 

De Vreedzame School 

Op donderdag 10 oktober 2019 hebben juf Thea en meester Pieter overleg gehad met Paulien 

Gruijntjes van De Vreedzame School. Als school krijgen we een compliment voor de wijze 

waarop we met De Vreedzame School bezig zijn! 

 

Inmiddels hebben alle leerlingen van de groepen 2 t/m 8 de Veiligheidsthermometer ingevuld. 

We vinden het bijzonder fijn om te kunnen melden dat de thermometer er een stuk beter uit 

ziet dan een jaar geleden. Opvallende scores hebben we in vertrouwelijke en waardevolle 

gesprekken met de betreffende leerlingen en groepjes leerlingen besproken. 

 

In de week na de herfstvakantie werken we nog verder aan Blok 2 om vervolgens vanaf 4 

november 2019 te kunnen beginnen met Blok 3 van de Vreedzame School. 

 

We hopen dat u zich herkent in de positieve uitslag van de veiligheidsthermometer. Zoals u 

en jullie weten, staan we als team van medewerkers open voor feedback en horen graag of er 

zaken zijn waar u mee zit.  

 

 

 

Leerlingenraad 2019-2020 

Op 7 oktober 2019 hebben we met de leerlingenraad gesproken over de volgende 

onderwerpen: 

1. De leerlingenraad vindt dat er nog veel ouders in het fietsenhok staan. De kinderen 

hebben een poster gemaakt om duidelijk te maken dat ouders ergens anders moeten 

staan, zodat de kinderen na schooltijd gewoon hun fiets kunnen pakken. 

2. Er zijn teveel voetballen en basketbalballen lek. Twee leerlingen maken een bestellijst 

zodat we nieuwe ballen kunnen aanschaffen. 

3. Vanuit de OR kwam de vraag of de leerlingenraad wil nadenken of we een 

watertappunt kunnen plaatsen op het schoolplein. Na een mooie discussie geeft de 

leerlingenraad aan dat we geen watertappunt op het schoolplein gaan plaatsen. De 

kinderen geven aan dat er dan teveel water ‘verspild’ gaat worden.  

4. De kinderen van de leerlingenraad vragen wat er met de stapel rode valtegels gaat 

gebeuren. Kunnen we die verkopen? We gaan ze niet verkopen. In de herfstvakantie 

zullen alle zwarte tegels vervangen worden door nieuwe rode tegels. Daarnaast zullen 

er op een aantal plekken op het schoolplein een aantal extra valtegels geplaatst 

worden. 

5. Meer kleur op het schoolplein? De kinderen van de leerlingenraad denken de komende 

weken na of er meer kleur op het schoolplein kan komen. 

 



                   NIEUWSBRIEF                      
Maandag 4 november 2019 is de volgende leerlingenraad. 

 

 

 

Agenda inclusief studiedagen en vakantierooster 2019-2020: 

 

• Vanmiddag, 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). 

 

• Donderdag 13 februari 2020 zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team. 

 

• Maandag 25 mei 2020 zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team. 

 

• Daarnaast is groep 1/2  extra vrij van 8 t/m 10 juni 2020. 

 

 

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 

 

 


