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Goedemiddag 

Vorige week heb ik jullie via de mail geïnformeerd over de maatregelen rondom het coronavirus. 

Vooralsnog blijven deze maatregelen van kracht en volgen we als stichting Keender nauwgezet de 

laatste ontwikkelingen. Mocht er iets veranderen dan horen jullie dat van mij via de mail. 

 

Maandag krijgen alle oudste kinderen de hulpouderlijst mee. Her en der hoorden we dat er best 

ouders zijn die willen helpen bij activiteiten. Hier maken we natuurlijk graag gebruik van, want we 

hebben hulp van ouders nodig om bepaalde activiteiten uit 

te kunnen voeren.  Samen met de ouderraad hebben we 

een hulpouderlijst gemaakt. Op deze lijst kunnen jullie 

aangeven of en wanneer je zou kunnen/willen helpen bij 

een activiteit. De ingevulde lijsten kunnen ingeleverd 

worden bij de leerkrachten. Alvast bedankt! 

 

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

Kim van den Berg 

 

Douchen na de gym 

We merken dat kinderen steeds vaker niet douchen na de gym. In de groepen bespreken we het 

belang hiervan. Wij vinden het hygienisch dat kinderen douchen na de gym. Ook het sociale aspect 

speelt hierbij een belangrijke rol. Door niet te douchen plaatsen de kinderen zichzelf in een 

uitzonderingspositie en dat is voor het groepsproces niet wenselijk. Iedereen is anders en dat is ok!  

Of het nu gaat om karakter of uiterlijk. We doen in dit geval graag een beroep op jullie als ouders om 

hierin gezamenlijk op te trekken en ook vanuit huis kinderen te wijzen op het douchen na de gym. 

 

 

Ingang plein 

We merken dat het voor kinderen soms lastig is om het plein op of af te komen met de fiets, omdat 

er voor de in-/uitgang mensen en auto’s staan. Via deze weg het verzoek om de parkeerplaats en de 

stoep voor de in-/uitgang van het plein vrij te laten. Alvast bedankt. Samen zorgen we ervoor dat de 

kinderen veilig naar school/huis gaan. 

 

 

Jubileumfeest juf Ans en juf Wilma 

We vieren het 40-jarig jubileumfeest van juf Ans en juf Wilma op vrijdag 27 

maart a.s.  

Juf Ans en juf Wilma hebben een verrassing voor alle kinderen in petto. Wat 

dat is, dat weet nog niemand. Wat zij nog niet weten, is dat wij ook een 



verrassing voor hen hebben. Het wordt een feestelijke dag, waarbij ook ouders in de gelegenheid 

worden gesteld om Ans en Wilma te feliciteren.  

Noteren jullie alvast in de agenda dat er een informeel samenzijn voor ouders is op vrijdag 27 maart 

van 14.30 tot 15.30 uur. 

 

 

Kick-off AdoptIDee 

Woensdag was de kick-off van AdoptIDee!! Een waanzinnig project waarbij Haaksbergse bedrijven en 

scholen samenwerken. Een initiatief van Carine Giesbers, werkzaam bij PNO consultants. Wij vinden 

het een eer dat we hieraan deel mogen nemen.  

 

Hoe het werkt? 

Er zijn drie bedrijven gekoppeld aan ons IKC. Zij leggen een 

probleemstelling voor aan onze leerlingen uit groep 6, 7 en 8. 

Ook brengen de kinderen een bezoek aan het bedrijf. 

Vervolgens gaan de kinderen aan de slag met het bedenken 

van oplossingen. Het mooie is dat kinderen zeer creatief zijn en out of the box durven denken. Dit 

kan leiden tot verrassende ideeën. Op 21 april presenteren de kinderen hun ideeën in theater De 

Kappen!! 

 

Op dinsdag 31 maart brengen de kinderen een bezoek aan één van de volgende bedrijven: Nubix, 

Lienesch en Uzin Utz Nederland. We worden daar om 13.00 uur verwacht en zoeken voor deze 

middag ouders die mee willen om te begeleiden tijdens het fietsen en de rondleiding door het 

bedrijf. Opgave graag via de leerkracht. 

Wil je meer weten? Kijk snel op de website www.adoptidee.nl 

 

 

Gastles veteraan in groep 7 en 8 

Op maandag 9 maart starten de groepen 7 en 8 met het thema “Twee keer oorlog”. 

In het kader van dit thema wordt op donderdag 12 maart een gastles verzorgd door een veteraan. 

Tijdens deze les zal hij de kinderen vertellen over zijn eigen uitzending en hierover met hen in 

gesprek gaan.  

 

 

Bezoek Grintenbosch groep 7 

Op dinsdag 24 maart gaat groep 7 deelnemen aan het vogelproject in het Grintenbosch. Zij gaan hier 

op de fiets naartoe. Willen jullie je kind eraan herinneren om op deze dag met de fiets naar school te 

komen. Alvast bedankt. 

 

 

Vacatures voor twee ouders en een personeelslid t.b.v. Gemeenschappelijke 

MedezeggenschapsRaad (GMR) van 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. 

http://www.adoptidee.nl/


  

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 bij 

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 de drie jaar kun je je eventueel herkiesbaar stellen.  

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 zijn we op zoek naar twee ouders en een personeelslid 

voor de GMR.  De ouders die aftreden zijn niet herkiesbaar en het personeelslid is herkiesbaar. 

De vergaderingen van de GMR dit schooljaar zijn nog op 16 maart, 14 april, de jaarvergadering op 

26 mei en de afsluitende vergadering op 2 juli 2020. 

Deze vergaderingen zijn openbaar en je bent van harte welkom om te komen luisteren. Heb je 

interesse of heb je nog vragen? Neem dan contact op met GMR Keender, gmr@keender.nl  

Als er zich meer kandidaten melden voor de functies, dan worden er in mei 2020 verkiezingen 

gehouden. Graag je aanmelding voor 24 april 2020, gmr@keender.nl  Alvast bedankt voor je reactie! 

Goed om te weten: 

• Voor GMR leden is het niet verplicht om deel uit te maken van de MR van een Keender 

basisschool. Voor oudergeledingen geldt de verplichting dat u een kind op een 

Keenderschool heeft en voor personeelsgeledingen geldt de verplichting dat u een 

aanstelling bij Keender heeft. 

• Een GMR lidmaatschap is geen vertegenwoordiging van één school maar geldt voor de 

hele Stichting Keender. Het is derhalve mogelijk dat van een en dezelfde basisschool 

meer ouder- en/of personeelsgeledingen zitting hebben in de Keender GMR. 

• De GMR vergadert gemiddeld zes keer per schooljaar. Vergaderingen vinden plaats in 

Haaksbergen. 

• Voor het GMR lidmaatschap worden voor ouders vergoedingen toegekend en wordt 

personeel gecompenseerd. 

• Er worden verkiezingen gehouden tussen de mensen die zich aanmelden als mogelijk 

GMR lid. 

• De Keender GMR biedt een enthousiaste en betrokken samenwerking! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

GMR Keender 

 

Nieuw op de website 

De volgende berichten zijn op de website geplaatst: 

- Flyer aankondiging techniekdag-technologie 

- Flyer spellenavond voor hoogbegaafde kinderen 

mailto:gmr@keender.nl
mailto:gmr@keender.nl


 

 

 

 

 

20 maart  Open huis voor nieuwe ouders 

27 maart  Jubileumfeest van Juf Ans en Juf Wilma 

31 maart                          Bedrijfsbezoeken AdoptIDee groep 6, 7 en 8 

03 april   Groepen 1 en 2 zijn vrij 

12 en 13 april  Pasen  

14 april   Schoolfotograaf 

15 april   Handbaltoernooi groepen 7 en 8 

15 en 16 april  Centrale eindtoets groep 8 

21 april                             Afsluiting AdoptIDee in Theater de Kappen 

24 april   Koningsspelen, alle leerlingen om 12.15 uur vrij 

25 april t/m 10 mei Meivakantie 

 

 

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.   


