
Nieuwsbrief 

14 december 2018  
 

Goedemiddag 
Volgende week is de laatste schoolweek van dit kalenderjaar. In deze week staat het vieren van Kerst 
centraal. De groepslokalen zijn feestelijk versierd en kinderen knutselen verschillende 
kerstversieringen in hun groep of gezamenlijk met andere groepen. 
Donderdagmorgen is er een kerstviering op locatie Bartokstraat voor alle kinderen van het IKC.  
’s Avonds vieren we met de kinderen Kerst door samen te eten middels een buffet. We sluiten de 
avond samen af op het schoolplein. Voor ons is dit een drukke maar zeker een hele fijne week. Ik 
hoop velen van jullie donderdagavond op school te zien. 
 
Een fijn weekend, 
Robert Everink  
 
      
Nieuwbouw 
 

De bouw verloopt voorspoedig. Zoals jullie wellicht 
gezien hebben staan bijna alle groepsmuren.  Het 
wordt steeds duidelijker hoe de school er uit gaat 
zien. Nog voor de vakantie hopen we dat de 
betonnen dakplaten gelegd zijn.  
Tijdens de kerstvakantie ligt de bouw stil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstkaarten 
We zien steeds vaker dat kinderen elkaar onderling kerstkaartjes geven. Nu is dat eigenlijk een leuk 
en attent gebaar maar……… 
Er wordt door ouders heel verschillend omgegaan en gedacht over het geven van kerstkaartjes aan 
elkaar. Er zijn kinderen die een klein groepje een kerstkaartje geven, sommige geven geen 
kerstkaartjes en sommige geven ze aan alle kinderen uit de groep. Dit heeft als gevolg dat er 
kinderen zijn die veel kaartjes, enkele kaartjes of geen kaartjes krijgen. Dit leidt in de groep tot niet 
gewenste situaties zoals verdriet of het gevoel van buitengesloten te worden. 
 
Daarom willen wij jullie vragen, indien jullie kerstkaartjes willen geven, om 
deze persoonlijk bij de kinderen thuis te bezorgen en niet op het schoolplein of  
in school te verdelen. We hopen op jullie begrip. 
Eigenlijk geldt hiervoor dezelfde afspraak als bij het geven van een uitnodiging  
voor feestjes. Zie hiervoor onze schoolgids.  
 



 
Kerstvieren op school donderdag 20 december 
Even alles op een rijtje: 

 Woensdag 19 december een bord, bestek, beker (voorzien van naam) in een plastic tas mee  
geven.  

 Donderdagmiddag 20 december hebben de kinderen van de groepen 1 en 2 vanaf 12.15 uur 
vrij. De andere kinderen hebben gewoon school tot 14.30 uur. 

 16.50 uur: kinderen van groep 6 t/m 8 brengen de hapjes in hun groep. 

 17.00-18.30 uur: groep 6 t/m 8 genieten van hun buffet. 

 17.05 uur: kinderen van groep 1 t/m 5 brengen de hapjes in hun groep. 

 17.15-18.30 uur: groep 1 t/m 5 genieten van hun buffet. 

 18.00 uur: ouders zijn van harte welkom voor een samenzijn op het schoolplein, locatie 
Bartokstraat. 

 18.30 uur: kinderen van locatie van Brakelstraat lopen naar locatie  
Bartokstraat. 

 18.30 uur: kinderen locatie Bartokstraat komen op het schoolplein. 

 Gezamenlijke muzikale afsluiting op schoolplein. 
 
Voor meer informatie zie de nieuwsbrief en de mail van vorige week.  
Denken jullie eraan om jullie bijdrage voor het buffet op de  
groepslijst te schrijven? 
 
 
Workshop De Ontdekkingsreis 
De Kameleon is een partnerschap aangegaan met Workshop de Ontdekkingsreis. Zie hiervoor de 
nieuwsbrief en flyer van vorige week.  
Er is nog plek om mee te doen. Opgeven hiervoor kan tot uiterlijk donderdag 20 december 2018 
via renate@workshopdeontdekkingsreis.com. 
 
 
Vacature  voor een ouder t.b.v. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Keender 
Alle Keenderscholen hebben een MR, een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit personeelsleden 
en ouders van een school. De MR praat met de schooldirectie over onder meer de begroting van de 
school en weet hoe de school er voor staat. 
 
Een bestuur met meerdere scholen, zoals Keender, heeft ook een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over onderwerpen die van belang zijn voor alle of een 
meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. In de GMR zitten zowel zes ouder- (met 
tenminste een kind op een school van Keender) als zes personeelsgeledingen (die werkzaam zijn op 
een school van Keender). 

 
Alle bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in 
de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS) evenals de plichten van 
het schoolbestuur. Als je zitting neemt in de GMR, dan doe je dat voor 
een periode van drie jaar. Na die drie jaar kun je je eventueel 
herkiesbaar stellen.  
 
Sinds de start van het schooljaar 2018-2019 zijn we nog steeds op zoek 

naar een ouder voor de GMR.   
Heb je interesse of heb je nog vragen? Neem dan contact op met GMR Keender, gmr@keender.nl  
Je bent van harte welkom, alvast bedankt voor je reactie!  
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19 december  Bord, bestek en beker meenemen voor het kerstfeest 

(graag in een plasticzak) 
20 december   Kinderen uit de groepen 1 en 2 hebben de middag vrij 
20 december  Kerstbuffet op school (17.00-18.30 uur) 
20 december Kerstbijeenkomst om 18.00 uur voor ouders op het schoolplein, locatie  

Bartokstraat en om 18.30 uur een gezamenlijke muzikale afsluiting 
22 december t/m 6 januari Kerstvakantie 
7 januari  Weer naar school 
 
 
 

Vragen? 
Hebben jullie vragen / opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken 
aangaande jullie kind(eren) 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.   

 


