Nieuwsbrief
24 januari 2020
Goedemiddag
In deze nieuwsbrief lezen jullie meer over onze acties op de stakingsdagen.
Tekenen jullie ook voor goed onderwijs?? Dat kan op de website van ouders van nu.
https://www.oudersvannu.nl/commercieel/onderwijspetitie/
Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe
Kim van den Berg
Jubilieum Marleen en Ans
Afgelopen week hebben we 2 collega’s in het zonnetje mogen zetten i.v.m. hun jubileum
binnen het onderwijs. Juf Marleen is 25 jaar werkzaam als juf en juf Ans 40 jaar.
Deze bijzondere mijlpalen hebben we afgelopen week klein gevierd met het
team.
Juf Ans en juf Wilma besteden hier verderop in het jaar gezamenlijk aandacht aan. Hoe
dit eruit gaat zien, horen jullie ter zijner tijd.
In deze nieuwsbrief willen wij beide dames nogmaals feliciteren met deze mijlpaal. Wat een
prestatie. We wensen beide nog vele gezonde en plezierige jaren in het onderwijs.

Actie vrijdag 31 januari
Zoals eerder aangegeven staken wij niet door de deuren te sluiten. Echter onderschrijft het team van
IKC De Kameleon de redenen om te staken. Er zijn veel zorgen in het huidige onderwijs.
Lerarentekort, leerlingen die geen les krijgen, onbevoegd personeel….. Het is bijna dagelijks in het
nieuws. Daarom zijn er op 30 en 31 januari acties in het onderwijs.
Alle leerkrachten vinden dan ook dat we wel een duidelijk signaal moeten afgeven. Wij hebben hart
voor onderwijs en gaan ons hier hard voor maken!
Dit is dan ook het thema op de donderdag en vrijdag. Op donderdagmiddag treffen we een aantal
voorbereidingen voor de vrijdag. Houdt onze facebook pagina in de gaten voor de acties op deze
dagen. Op vrijdagmiddag vanaf 12.45 uur zullen jullie ons zien en horen in de wijk! We zien jullie
graag langs de kant. We maken een rondje vanaf de Bartokstraat naar de Beethovenstraat. Aan het
eind van de Beethovenstraat gaan we via de
Verdistraat naar de Mozartstraat. Aan het eind
van de Mozartstraat gaan we de Bartokstraat
weer in en lopen terug naar school. Hebben jullie
ook “Hart voor onderwijs”, kom ons dan
aanmoedigen of nog mooier loop gezellig met ons
mee!!

Vragen stellen
Hoe vaak stellen jullie de vraag: “Hoe was het op school?”. Kinderen zijn snel geneigd om te zeggen:
“Goed hoor!”, waarna we weer verder gaan met de alledaagse dingen.
En het is juist zo belangrijk om als ouder naar je kind te luisteren en te informeren naar school.
Hierbij wat inspiratie om de komende 25 dagen op een andere manier naar school te vragen. Dit
levert vast verrassende antwoorden op.
1. Wat was je grootste uitdaging vandaag?
2. Welke spelletjes heb je in de pauze gedaan?
3. Welke klasgenoot heeft vandaag indruk op je gemaakt?
4. Heb je vandaag iets geleerd van iemand anders dan de leerkracht? Van wie dan? En wat?
5. Zijn er kinderen in je klas (of op school) met wie je graag vrienden zou willen zijn?
6. Wat wist je vanochtend nog niet en nu wel?
7. Wat is het grappigste dat er vandaag op school is gebeurd?
8. Welke regel van de meester of juf vind jij het belangrijkste?
9. Wat heb je in de pauze gedaan?
10. Heb je iets leuks of grappigs gehoord over een klasgenoot of leerkracht?
11. Welke schoolregel vind je het stomst?
12. Welk cijfer geef je deze schooldag?
13. Wat heeft de meester of juf vandaag heel goed uitgelegd?
14. Heb je vandaag zelf nog een vraag gesteld aan de juf of meester?
15. Met wie heb je de meeste lol gehad vandaag?
16. Wie deed er vandaag het aardigst tegen je?
17. Wat wil je graag dit jaar nog leren op school?
18. Welk plekje in de school vind je het fijnst?
19. Als jij een dag de meester of juf zou zijn, wat zou je de kinderen dan leren?
20. Als je iets op school mocht veranderen, wat zou dat dan zijn?
21. Welke klasgenoot zou je graag een keer als juf of meester meemaken? Waarom?
22. Heb je vandaag iemand geholpen?
23. Welke klasgenoot is in alles het tegengestelde van jou?
24. Als je vandaag nog een keer mocht doen, wat zou je dan anders doen?
25. Waar ben je vandaag het meest trots op?

Open huis 20 maart 2020
Op vrijdag 20 maart organiseren wij een open huis.
Tussen 9.00 -16.00 uur is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in
ons IKC. Deze dag is speciaal bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar
peuteropvang en/of een basisschool!
We stellen het op prijs als jullie deze datum doorvertellen aan ouders die hierin
geïnteresseerd zijn.

Voorleeswedstrijd
In oktober is Amber in den Nieuwenkamp verkozen tot winnares van de voorleeswedstrijd die we op
school hebben gehouden. Zij zal IKC De Kameleon vertegenwoordigen tijdens de plaatselijke
voorleeswedstrijd die op 29 januari 2020 in theater De Kappen wordt
gehouden. Uit deze ronde zal door de jury een kandidaat gekozen worden die
doorstroomt naar de halve finale, die dit jaar zal plaatsvinden op
zaterdagmiddag 7 maart 2020. De locatie wordt later bekend gemaakt.
Wij wensen Amber heel veel succes en vooral veel plezier op 29 januari.

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 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.

Kwink oudermagazine
Zoals jullie weten hebben we er vorig jaar voor gekozen om met Kwink te gaan werken.
Hiermee werken we aan het sociaal emotioneel leren van de kinderen.
Door de groepsbrede en preventieve aanpak van Kwink leren we de kinderen hoe ze moeten omgaan
met zichzelf en de ander. Door de regelmatige lessen leren de kinderen de noodzakelijke kennis,
houdingen en vaardigheden en hoe ze deze kunnen toepassen.
Kwink heeft ook een oudermagazine gemaakt, omdat de
samenwerking met ouders op het gebied van sociaal
emotioneel leren erg belangrijk is.
In het oudermagazine staat informatie over Kwink, met
daarin o.a. de koelkastposter. Hiermee is een vertaling
gemaakt naar een aantal leuke activiteiten/ vragen voor
thuis. De kinderen zullen op deze poster de onderwerpen
herkennen die ook op school aandacht hebben gekregen.
We horen graag jullie ervaringen met de koelkastposter.
Via onderstaande link kom je bij het oudermagazine.
https://www.kwinkopschool.nl/kwinkactueel/oudermagazine/

Oproep: Nieuwe leden Keender GMR gevraagd
Beste ouders/verzorgers en medewerkers,
Met ingang van het schooljaar 20-21 zijn we op zoek naar nieuwe GMR leden voor de Keender GMR.
Twee oudergeledingen zullen de GMR verlaten, zij zijn niet herkiesbaar en een personeelsgeleding
treedt af en is herkiesbaar. Heb je interesse? Voor meer informatie of voor het
bijwonen van een GMR vergadering zodat je kunt ervaren hoe dat in zijn werk gaat, meld je je aan
op gmr@keender.nl.
Op de GMR jaarvergadering van dinsdag 26 mei 2020 zal de CNV academie een workshop 'MR en
(de veranderende) rol in financiën' verzorgen. Deze workshop wordt gratis aangeboden aan alle MR
leden en medewerkers van Keender. De workshop zal plaatsvinden op basisschool De Holthuizen in
Haaksbergen van 19.30 tot 21.00 uur. De MR heeft ieder jaar als taak
om de begroting van de school van advies te voorzien zoals de GMR dat ieder jaar doet
op de begroting van Keender. In 2021 verandert het adviesrecht naar instemmingsrecht. Hoe dat
precies zit, dat wordt o.a. uitgelegd tijdens de workshop.
Geïnteresseerd? Aanmelden kan al hoor, op gmr@keender.nl maar een officiële uitnodiging volgt
t.z.t.
Met vriendelijke groet,
Marian van Leuken
secretaris Keender GMR

Oud papier
Op zaterdag 25 januari wordt er
door ouders weer oud papier
opgehaald. Ook is het mogelijk
om oud papier te brengen tussen
8.30 en 11.00 uur bij de schuur
achter het gebouw.

Nieuw op de website
Het volgende bericht is op de website geplaatst
- Flyer open dag theaterschool Luna

25 januari
27 januari
07 februari
13 februari
14 februari
18 en 19 februari
21 februari
21 februari
24 t/m 28 februari
05 maart
06 maart
20 maart

Ophaaldag oud papier
Basketbaltoernooi groep 7 en 8
Groepen 1 en 2 zijn vrij
Alle leerlingen zijn vrij i.v.m. studiedag
Rapport mee
Rapportgesprekken
Carnaval op school
Alle leerlingen zijn om 12.15 uur vrij
Voorjaarsvakantie
Groepen 1 en 2 zijn vrij
Groepen 1 en 2 zijn vrij
Open huis voor nieuwe ouders

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.

