
Nieuwsbrief 

29 januari 2021 
 

Goedemiddag,  

 

Inmiddels zitten er ruim 4 weken thuisonderwijs op. Aankomende dinsdag zullen we horen of het de 

laatste week zal zijn. Laten we het hopen!!  

Als we iets verder vooruit kijken, dan zien we dat er op 11 februari 2021 een studiedag gepland staat. 

We hopen uiteraard dat dit de eerste week is dat de kinderen weer naar school gaan. Aangezien we 

die niet direct willen onderbreken met een studiedag, zal deze komen te vervallen. Wanneer we op 

11 februari nog niet fysiek naar school gaan, gaat de studiedag door. We verzorgen op deze dag dan 

geen noodopvang en online lessen.  

 

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

                                                                                                                       

Kim van den Berg 

     

 

De Kameleon bakt! 

Namens het team en de ouderraad willen we jullie een hart 

onder de riem steken. Vandaag hebben we bij alle gezinnen 

een verrassingspakketje bezorgd. We danken alle leerlingen 

en ouders voor hun fantastische inzet en betrokkenheid. 

Ook in deze tijd bakken we er samen wat moois van!! 

We wensen jullie veel plezier met het pakketje en zijn 

benieuwd naar jullie baksels. Foto’s hiervan kunnen gemaild worden naar or@ikcdekameleon.nl 

De ouderraad  heeft ook het team een hart onder de riem gestoken met een mooi pakketje.  

Wij danken de ouderraad  hartelijk voor dit prachtige initiatief!  

 

 

Noodopvang 

Ook de noodopvang loopt de komend week door. Kinderen waarvan beide ouders werken in een 

cruciaal beroep kunnen wel naar de basisschool of de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Als in 

een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen 

op te vangen. Via de link van de rijksoverheid is terug te vinden wat valt onder de cruciale beroepen.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-

kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen  

Opgeven voor de noodopvang kan via Kim: directie@ikcdekameleon.nl 
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Kwink 

In verband met de lockdown bieden de makers van Kwink tijdelijk 

materiaal aan om thuis spelenderwijs aan de slag te gaan met het 

sociaal emotioneel leren. Er zijn weer nieuwe activiteiten geplaatst 

voor thuis, waaronder de maak-er- thuis- een- feestje- van- bingo. 

Alle activiteiten zijn te vinden via onderstaande link.  

https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/kwink-voor-

thuis/?utm_source=Kwink&utm_campaign=f9a051905a-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_17_08_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e2e59

b9d30-f9a051905a-94516889&mc_cid=f9a051905a&mc_eid=3e8a069bdb 

 

 

Verkiezingen Keender GMR: interesse?  

Wat doet de GMR precies? 

Wat de medezeggenschapsraad  van uw school op schoolniveau 

beslist en adviseert, doet de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor zaken op 

centraal niveau. Beleidsvoornemens die van toepassing zijn op alle scholen worden vanuit Keender  

voorgelegd aan de GMR ter advisering of instemming. 

Wie zitten er in de GMR? 

In de GMR zijn zes ouders van schoolgaande kinderen op Keenderscholen en zes personeelsleden van 

Keenderscholen vertegenwoordigd. 

Stel, je hebt interesse om deel te nemen, wat verwacht de GMR dan van je? 

 Je respecteert de grondslag van de stichting van harte.  

 Je bent gericht op samenwerken (de GMR spreekt met één mond). 

 Je bent in staat belangen van de Stichting objectief af te wegen tegen die van kinderen, 

personeel, ouders, scholen e.a.). 

 Je bent een goede vragensteller die beschikt over kritisch oordeelvermogen. 

Deelnemen aan de verkiezingen 

 Een deelname aan de GMR geldt voor een periode van tenminste drie jaar. Je kunt je daarna 

voor een aanvullende periode herkiesbaar stellen. 

 Als je een ouder bent: Je hoeft geen lid te zijn van de MR van je school, je moet wel 

tenminste een kind op een van de Keender basisscholen hebben. Je kunt je dan verkiesbaar 

stellen. Geef je interesse door via gmr@keender.nl  

 Als je als een personeelslid van Keender bent, groepsleerkracht of onderwijsondersteunend, 

geef je interesse door via gmr@keender.nl Je kunt dan deelnemen aan de verkiezingen door 

je verkiesbaar te stellen. 

 Ieder schooljaar verzorgt de GMR een basiscursus (G)MR die je gratis kunt volgen. 

 We vergaderen gemiddeld 7 keer per schooljaar en je wordt verwacht om soms samen met 

een ander GMR lid een opdracht voor te bereiden of taak uit te voeren. We helpen elkaar 

graag! 
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 Als je nog vragen hebt of behoefte aan nadere toelichting, stel dan je vraag via  

gmr@keender.nl  

Wil je je verkiesbaar stellen? Meld je dan voor woensdag 21 april ’21 aan! 

Wil je je verkiesbaar stellen voor een GMR deelname voor de periode van schooljaar ’21-’22 tot en 

met schooljaar ’23-’24? Maak je interesse dan kenbaar via gmr@keender.nl 

De verkiezingen worden in week 20 gehouden. 

De Keender GMR heet jullie van harte welkom. Alvast bedankt voor jullie interesse. 

 

 

Nieuw op de website 

- Geen nieuwe berichten 

 

 

 

 

 

 

11-02-2021 Studiedag (gaat alleen door wanneer kinderen nog niet naar school gaan) 

   

 

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.   
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