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Goedemiddag 

Afgelopen dinsdag was, zoals jullie weten het inspectiebezoek. Het was geen beoordelend bezoek, 

maar een bezoek waarbij de inspecteur informatie kwam ophalen om te 

gebruiken voor het onderzoek naar de staat van het onderwijs. Voor ons ook 

weer een nieuwe, zeer plezierige ervaring. We ontvangen van de  inspecteur 

geen beoordeling en verslag van dit onderzoek.  Wel is terug te zien op de 

site van de inspectie dat we zijn bezocht en dat onze basis op orde is. Fijn 

dus! Ik ben trots op wat we op deze dag hebben laten zien.  

 

In de nieuwsflits hebben jullie kunnen lezen dat de school op 30 en 31 januari open is. Welke actie 

we op de vrijdag ondernemen, lezen jullie volgende week in de nieuwsbrief. 

 

Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe 

Kim van den Berg 

 

Personele ontwikkelingen 

Mirjam Dollekamp is begonnen met re-integreren. Dit proces neemt nog enige tijd in beslag. 

Karin van Veen heeft haar tot op heden vervangen. De tweede helft van het schooljaar gaat Karin 

invallen op verschillende scholen binnen Keender. Dat betekent dat wij voor de komende periode 

een nieuwe invaller zoeken voor groep 3. 

De ouders van groep 3 hebben hier vandaag een mail over ontvangen.  

 

 

Nieuwe tafel in de keuken 

Gisteren hebben we onze nieuwe tafel voor in de keuken ontvangen. Een lange, verrijdbare tafel die 

we multi-functioneel kunnen gebruiken. Deze is door “het Gilde Haaksbergen” voor ons gemaakt. Wij 

danken deze vrijwilligers hartelijk voor de tijd en energie die zij hierin gestoken hebben. 

Wij zijn er erg blij mee!! 

 

 

Herhaalde oproep: Coaches basketbaltoernooi groepen 7 en 8  

Op maandagmiddag 27 januari tot uiterlijk 15.30 uur, vindt het jaarlijkse basketbaltoernooi plaats 

voor alle basisscholen in Haaksbergen. De groepen 7 en 8 zijn voor dit toernooi op 

zoek naar coaches.  

Groep 7 speelt met 5 teams in sporthal De Els en heeft nog 2 coaches nodig.  

Groep 8 speelt met 5 teams in sporthal De Bouwmeester en heeft nog 1 coach nodig. 

Wij zoeken (groot)ouders of oudere broers en/of zussen die deze taak als coach op 

zich willen nemen. Voor vragen en aanmelden kunt u terecht bij de groepsleerkracht.  

 



 

KIES  

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de 

veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. 

Bij de spel-en praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en 

een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding. 

Onderzoek, door de universiteit Utrecht o.l.v. Ed Spruijt, heeft aangetoond dat KIES helpt bij het 

beter verwerken van de scheiding en dat het contact en communicatie met ouders verbetert. 

Als kinderen, bij KIES, beter leren omgaan met de scheiding van hun ouders, kunnen blokkades in een 

vroeg stadium worden opgeheven. Problemen zullen zich minder stapelen en kinderen zullen zo 

minder gestoord worden in hun dagelijkse ontwikkeling. Voor meer informatie over KIES kunt u 

terecht op de website: www.kiesvoorhetkind.nl 

In kleine groepen en onder begeleiding van speciaal hiervoor 

getrainde begeleiders van KIES-groepen komen de kinderen 8 keer 

1 uur bij elkaar. Het KIES programma vindt plaats op school, onder 

schooltijd. 

Ouders willen zeker niet dat hun kind last heeft van de scheiding. 

Maar hoe kun je een kind hierbij begeleiden?   Om uw kind aan KIES 

deel te laten nemen, is schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of voogd. 

Heeft u belangstelling om uw kind deel te laten nemen aan KIES, laat het weten aan de leerkracht 

van uw kind of aan de intern begeleider van de school.  

 
 

Nieuw op de website 

Het volgende bericht is op de website geplaatst 

- Flyer Watermolenloop d.d. 19 januari 2020 

 

 

 

 

 

 

13 januari  Groep 8 naar de Risk Factory 

24 januari  Groepen 1 en 2 zijn vrij 

27 januari  Basketbaltoernooi groep 7 en 8 

07 februari  Groepen 1 en 2 zijn vrij 

13 februari  Alle leerlingen zijn vrij i.v.m. studiedag 

14 februari  Rapport mee 

18 en 19 februari Rapportgesprekken 

21 februari  Carnaval op school 

21 februari  Alle leerlingen zijn om 12.15 uur vrij  

24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie  

05 maart  Groepen 1 en 2 zijn vrij 

06 maart  Groepen 1 en 2 zijn vrij  

 

http://www.kiesvoorhetkind.nl/


 

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.   


