
Nieuwsbrief  

10 mei 2019 
 

Goedemiddag 
Zo de eerste week na de vakantie zit er alweer op! De laatste periode tot aan de zomervakantie is 
gestart. 
We kijken terug op een week met succesvolle schoolreisjes, wat hebben ze genoten. Alvast een goed 
weekend toegewenst. 
 
Hartelijke groet,  
Nardy te Koppel 
 
 

Nieuwbouw 

Mogelijk hebben jullie het gisteren of vanmorgen al 
gezien. Op dit moment worden de nutsvoorzieningen 
(gas, water, stroom en glasvezel) aangelegd. 
Binnen in het gebouw worden vloeren en plafondplaten 
gelegd, vensterbanken gemonteerd en 

wandcontactdozen etc. aangebracht. Ook de wanden worden afgewerkt. 
Volgende week worden de gietvloeren in toiletruimtes aangelegd en beginnen ze met het plaatsen 
van de keuken.  
Het bouwbedrijf en de installateur streven ernaar dat we in de eerste week van juni de sleutel 
krijgen. 
 
Binnenkort starten ze met de aanleg van het speelplein en de aanpassing van de straten. De firma 
Langezaal uit Haaksbergen gaat deze werkzaamheden uitvoeren. 
 
 

Uitnodiging informatiebijeenkomst (G)MR 

Op maandagavond 27 mei 2019 van 19.30-20.30 uur 

Inloop 19.15 uur  

 
Wie doet wat? 
Raad van Toezicht 
College van Bestuur 
GMR 
MR 
 
Wat: interactieve avond 
Voor wie: (G)MR leden en overige geïnteresseerden 
Waar: BS Holthuizen (Holthuizerstraat 12-14, Haaksbergen) 
 
Opgeven voor vrijdag 24 mei 2019: gmr@keender.nl  
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Nieuw op de website 

Het volgende item is bij ‘laatste nieuws’ geplaatst. 

- FBK Kidsrun 

 

 

 

 

 

14 mei   Risk Factory Twente groep 8 

16 mei   Groep 1-2 zijn vrij 

21 mei   Groep 1 ’s middags naar het Grintenbos 

23 mei   Praktisch verkeersexamen groep 8 

27 t/m 31 mei  Groep 1-2 hele week vrij 

27, 28, 29 mei  Kamp groep 8 

30 en 31 mei  Hemelvaart, alle kinderen vrij 

3 t/m 7 juni  Week van de avondvierdaagse 

10 juni   2e Pinksterdag: alle kinderen vrij 

21 juni   Opruimdag, ’s middags alle kinderen vrij 

 

 

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.   

 


