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Goedemiddag 
De eerste periode van het schooljaar zit er al weer op. Wat gaat de tijd snel en wat is er al veel 
geleerd. Volgende week is het herfstvakantie. Voor de kinderen en ons even een weekje er tussen uit 
om uit te slapen, leuke en ontspannende dingen te doen om zo de accu weer op te laden.  
In de vorige nieuwsbrief gaven wij aan wat het belang van (voor)lezen is voor de ontwikkeling van 
kinderen. Ik hoop dat jullie ook deze week tijd vinden om jullie kinderen te stimuleren om elke dag 
even te lezen. Mogelijk is er tijd om dit samen te doen. Net zo gezellig. 
 
Ik wens jullie een heel fijn weekend en een ontspannende herfstvakantie toe.  
Tot maandag 29 oktober.    
Robert Everink  
 
 
 
Nieuwbouw 
In de afgelopen week heeft de aannemer grondverbetering  
aangebracht en zijn ze begonnen met het uitzetten. Volgende week  
zal begonnen worden met het aanbrengen van de bekisting en  
bewapening t.b.v. de fundering.   
 
 
Uitnodiging algemene ledenvergadering OR met gastspreker 
Op donderdagavond 8 november houdt de OR haar algemene ledenvergadering. Aansluitend is er 
een lezing over opvoeden in het digitale tijdperk. Volgens ons een interessant onderwerp voor alle 
ouders omdat wij er allemaal mee te maken krijgen/hebben. 
Bij deze nieuwsbrief ontvangen jullie de uitnodiging en de extra informatie over de lezing. 
Wij hopen velen van jullie te zien.  
 
 
Voorleeswedstrijd  
Vandaag was de voorleeswedstrijd op school. Arisha Abdoelhak is verkozen tot winnares en zij zal 
ons vertegenwoordigen tijdens de plaatselijke voorleeswedstrijd in februari 2019 in theater De 
Kappen. 
 

 

Keender SBP 
Afgelopen woensdag hebben we een Keender studiedag gehad. Tijdens deze studiedag stond het 
strategisch beleidsplan 2018-2022 centraal. Centraal in dit beleidsplan staat ‘Eigenaarschap, 
Vakmanschap en Partnerschap’.  
In dit schooljaar ontwikkelen wij een nieuw schoolplan voor 2019-2023 waarin wij onze ambities voor 
de komende 4 jaar gaan beschrijven. Het strategisch beleidsplan geeft hierbij de kaders van de 
organisatie aan.  
 



Het strategisch beleidsplan van Keender wordt uitgelegd in een filmpje. Klik op de onderstaande 
afbeelding om het filmpje te bekijken.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aankondiging tien-minutengesprekken 
Maandag na de herfstvakantie ontvangen jullie per kind een uitnodiging voor de tien-
minutengesprekken voor dinsdag 13 november en woensdag 14 november 2018.  Op de dinsdag 
worden de gesprekken gepland vanaf 15.30 uur tot 20.00 uur en op de woensdag vanaf 13.30 uur tot 
17.00 uur.  
 
Middels een invulstrookje kun je aangeven op welke dag(en) jullie kunnen. Kinderen uit groep 7 en 8 
zijn ook uitgenodigd om mee te komen. De leerkrachten plannen zelf de gesprekken en daarom is 
het handig om per kind een strookje in te leveren. 
 
 
 
 
 
 
22 t/m 26 oktober          Herfstvakantie 
31 oktober  Groep 7 en 8 les van Bureau Halt 
1 november  Groepen 1 en 2 een dag vrij 
3 november  Oud papier  
13 en 14 november  Oudergesprekken 
 
 

Vragen? 
Hebben jullie vragen opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken aangaande 
jullie kind en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze vragen aan ons te 
stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=FYD0JSCBGnY&feature=youtu.be

