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Goedemiddag,  

Wat fijn om deze nieuwsbrief te schrijven in een volle school. We zijn blij om iedereen weer terug te 

zien op school. We zien blije kinderen, die het heel fijn vinden om hun klasgenootjes en de 

leerkrachten weer te zien. Samen spelen, werken en leren geeft meer plezier dan thuis in je eentje 

bezig zijn met schoolwerk. Samen komen we weer 

in het ritme van naar school gaan. We ervaren bij 

deze herstart de sneeuw als een cadeautje. 

Kinderen hebben genoten van het samen spelen in 

de sneeuw, dat is prachtig om te zien!  

 

Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn 

weekend toe!  

                                                                                                                       

Kim van den Berg 

 

 

Collage heel De Kameleon bakt!  

In de bijlage bij deze nieuwsbrief is de collage met daarin al jullie 

baksels. Wat een geweldig resultaat!! Namens de OR en het 

team willen we jullie hartelijk danken voor de mooie foto’s! 

 

Tevredenheidsonderzoeken 

In het kader van het kwaliteitsbeleid worden binnen stichting Keender tweejaarlijks 
tevredenheidsonderzoeken afgenomen bij medewerkers en leerlingen uit groep 6,7 en 8. Eens in de 
vier jaar wordt ook de tevredenheid onder ouders gemeten. 
Dit schooljaar staan de tevredenheidsonderzoeken gepland voor zowel medewerkers, leerlingen als 
ouders. Na de voorjaarsvakantie zullen deze onderzoeken door DUO (Onderwijsonderzoek & advies) 
worden afgenomen middels een online vragenlijst. Jullie ontvangen hierover volgende week meer 
informatie. De informatie die wij verkrijgen uit dit onderzoek is voor ons heel belangrijk. Het geeft 
ons zicht op wat goed gaat en waar nog kansen liggen voor verdere ontwikkeling. We evalueren 
hiermee ons onderwijs en gebruiken dit bij het maken van nieuwe plannen.  
De ouders van de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 ontvangen per mail een brief met een toelichting op 
het leerlingtevredenheidsonderzoek. 
 

 

 



Trakteren 

Kinderen die jarig zijn (geweest) mogen trakteren. Hierin is niets 

veranderd in de richtlijnen. Dat betekent dat er voorverpakte traktaties 

mogen worden uitgedeeld. De  jarige neemt de traktatie bij de start 

van de dag mee naar school. Neem contact op met de leerkracht om 

een afspraak te maken over de dag waarop je/jullie kind gaat 

trakteren. 

 

 

Verkleedfeest 

In het hele land gaat carnaval niet door. Aangezien kinderen dit altijd een leuk feest vinden, willen 

we dit niet geheel voorbij laten gaan. Samen met het team, de MR en OR hebben we gekeken naar 

wat kan. Op vrijdag 19 februari mogen kinderen verkleed naar school komen en na de ochtendpauze 

maken we er in de eigen groep een gezellige ochtend van met elkaar, binnen de maatregelen die nu 

gelden. De OR zorgt voor drinken en wat lekkers (alles uiteraard verpakt) tijdens de pauze. De 

kinderen hoeven zelf dus niets mee te nemen voor de pauze. Om 12.15 uur zijn alle leerlingen vrij. 

 

 

Oudergesprekken 

In de week van 29 maart vinden de rapportgesprekken online via Teams plaats. 

T.z.t. ontvangen jullie een uitnodiging om je in te schrijven voor deze gesprekken. 

 

 

Hoofdluis 

Willen jullie je kind zelf goed controleren op hoofdluizen? Op dit moment kunnen de controles op 

school nog steeds niet doorgaan. 

 

 

Vakantierooster 

Het vakantierooster voor volgend schooljaar is deze week, na goedkeuring door de 
medezeggenschapsraden van alle scholen in Haaksbergen, vastgesteld.  
Herfstvakantie    18 t/m 22 oktober 2021  
Kerstvakantie     27 december t/m 7 januari 2022  
Voorjaarsvakantie    21 februari t/m 25 februari 2022  
Pasen      18 april 2022  
Meivakantie     25 april t/m 6 mei 2022  
Hemelvaartsdag + vrijdag   26 en 27 mei 2022  
Pinksteren     6 juni 2022  
Zomervakantie     11 juli t/m 19 augustus 2022  
Het vakantierooster wordt ook op onze website geplaatst.  
 

 

Nieuw op de website 

- Online voorjaarsvakantieworkshops De Kappen 

 



 

 

 

 

 

19-02-2021 Alle leerlingen gr 1 t/m 8 om 12.15 uur vrij.  

19-02-2021 Rapport mee  

 

 

 

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.   


