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Nieuwsbrief 3 – 2017-2018
Agenda
November
7+8
9
10
17 t/m 24
20 + 21
24
27
30

December
Oud papier inzameling
Schoolontbijt
De boer op (gr. 7-8)
Week van de Mediawijsheid (gr. 7-8)
Rapportgesprekken
1e Rapport mee
Zwemmen (gr. 5-6)
Voorstelling (gr. 3-4)

5
5+6
7
8
11
18
19
21

22
22

Hoog bezoek van de Sint
Oude (in)pak papier inzameling
1e Adventsviering
Groep 1 t/m 4 hele dag vrij
2e Adventsviering
3e Adventsviering
Techniekochtend (gr. 7/8)
4e Adventsviering
Alle groepen 12.00 uur vrij
Kerstdiner op school (17.00 – 18.30 uur)
Alle groepen 12.00 uur vrij
Nieuwsbrief 4

Terugblik studiedag 20 oktober
We kijken terug op een inspirerende studiedag. Samen met de collega’s van de Alfrinkschool hebben we
gekeken naar de stand van zaken rondom Beweegwijs op onze school en wat we hierin willen aanscherpen,
verbeteren of ontwikkelen. Ook hebben we samen IPC geëvalueerd. Samen met IPC-Nederland willen we nog
op zoek naar enkele antwoorden op onze vragen, voordat we een besluit nemen. Daarnaast heeft stichting
Keender de collega’s gevraagd mee te denken in het nieuw op te stellen strategisch beleidsplan van de
stichting.

Papiercontainer
Op 7 en 8 november staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee? Bedankt namens de
kinderen. (zegt het voort)

Schoolontbijt
Op donderdag 9 november neemt onze school deel aan het Nationale Schoolontbijt. Alle leerlingen kunnen
het ontbijt thuis deze dag overslaan.
D.m.v. dit schoolontbijt willen we het belang van een goed ontbijt onder de aandacht brengen. Het ontbijt in
de gemeente Neede wordt verzorgd door bakker Stroet. Het ontbijt vindt plaats op school in de groep van uw
kind. Kinderen nemen hiervoor een bord en bestek mee naar school.

De Boer op (gr 7-8)
Op vrijdagmiddag 10 november gaan de leerlingen van groep 7-8 ‘de Boer op’. Deze middag gaan we kijken bij
een boerenbedrijf in de gemeente Neede. We gaan er op de fiets naar toe. Denk aan oude kleding.

Week van de mediawijsheid (gr. 7-8)
Van 17 tot en met 24 november vindt de week van de Mediawijsheid plaats. Het thema dit jaar luidt:
‘Generatie Media: samenmediawijs’.
In deze week zullen de kinderen van groep 7 en 8 deelnemen aan de Mediamastersgame. Een landelijke game
waarbij kinderen van groep 7 en 8 kennis maken met de kansen en gevaren van media.

1e Rapport en oudergesprekken
Op vrijdag 24 november ontvangen de leerlingen van groep 3 t/m 8 het eerste rapport van dit schooljaar.
Voordat de leerlingen hun rapport mee naar huis nemen, voeren we in de week van 20 t/m 24 november
rapportgesprekken. De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen nog geen rapport. Alle ouders van groep 1 en 2
worden wel uitgenodigd voor een oudergesprek.
Groep 1 t/m 4
Op maandag 20 november wordt u, als ouder, uitgenodigd voor het gesprek met de groepsleerkracht(en). De
gesprekken zullen 10 minuten duren.
In november ontvangt u de uitnodiging voor dit gesprek met daarop de tijd waarop u verwacht wordt.
Groep 5 t/m 8
De leerkrachten van groep 5 t/m 8 nodigen naast alle ouders ook de leerlingen uit, om deel te nemen aan hun
rapportgesprek. Leerkracht, leerling en ouders blikken gedurende dit gesprek terug op de start van het
schooljaar. Daarnaast worden er afspraken gemaakt over de komende periode.
Omdat er voor het voeren van deze gesprekken meer tijd nodig is (wij gaan uit van 15 min.) en omdat het
anders voor veel leerlingen te laat op de dag zal worden, vinden deze rapportgesprekken gespreid over de
week plaats. Vanaf maandag 6 november zal er een intekenlijst op het prikbord bij de ‘groene ingangsdeur’
hangen. Op deze lijst kunt u, als ouder, uzelf inschrijven met uw kind(eren) op een voor u geschikt moment.
Groep 1 t/m 8
Omdat we nu werken met een intekenlijst voor de bovenbouw, is de kans groot dat u als ouder met een kind in
bovenbouw en onderbouw 2 keer op school komt voor een gesprek.
Zitten uw kinderen alleen in de bovenbouw, dan kunt u bij het inschrijven zelf kijken hoe de aansluiting is.
Zitten uw kinderen enkel in de onderbouw, dan zullen de leerkrachten de tijden op elkaar afstemmen.
Zwemonderwijs in groep 5 en 6
Op maandagmiddag 27 november gaat groep 5 en 6 zwemmen. We gaan met de fiets naar het zwembad, de
kinderen nemen ’s middags hun fiets mee.
Voorstelling groep 3 en 4
De kinderen van groep 3 en 4 bezoeken donderdagochtend 30 november de voorstelling: ‘Paniek op het dak’.
De voorstelling begint om 9.00 uur in Zaal Peters in Borculo. We vertrekken om 8.30 uur bij school. Het vervoer
is geregeld.

Leerlingraad 2017-2018
Ook dit jaar hebben we weer een betrokken en actieve
leerlingraad op onze school. De raad is samengesteld uit de
groep van vorig schooljaar en gaat hun activiteiten dit
schooljaar weer met plezier voortzetten. De afgelopen
periode zijn ze al enkele malen bij elkaar gekomen en is er al
gekeken naar het komende jaar en de rol die ze hierin kunnen
hebben. Voor de vakantie hebben ze zich bezig gehouden met
de evaluatie van IPC. Samen hebben ze alle kinderen van de
school bevraagd over hun bevindingen rondom deze pilot en
hebben de uitkomsten verzameld en aangeboden aan het
team. Die gaan hier vervolgens mee verder.
De leerlingraad van dit schooljaar bestaat uit: Hannah, Anouk,
Mark, Toby, Thijs, Elle, Djurre en Mick.

Wij heten van harte welkom:
Marley, Esmeralda en Karim (gr. 1A) en Nawal (gr. 5)
Zij beginnen in november op onze school. We wensen ze veel plezier op de Ariëns!

Luizencontrole
Samen met de ouders die ons helpen tijdens de luizencontrole is er gekeken naar een goede manier om deze
lastige beestjes onder controle te krijgen. Het blijft lastig hier voldoende ouders voor te vinden. Wilt u helpen?
Heel graag! Geef het door aan Annelies of Ruud. Gelukkig hebben vier ouders de afgelopen week een controle
kunnen uitvoeren.
Het komt nog steeds veel voor dat er sprake is van luizen. Wanneer dit het geval was in de klas van uw zoon of
dochter heeft u hier bericht over gehad. Wanneer er luizen of neten worden geconstateerd gaan we hier zo
discreet mogelijk mee om. Om ervoor te zorgen dat we sneller de luizen op school kunnen uitbannen is er een
vaste procedure;
- Na een vakantie volgt er, in de eerste week, een luizencontrole in alle groepen (hulp gewenst!)
- Bij het vaststellen van luizen/ neten worden de ouders/ verzorgers van het kind, telefonisch, op de
hoogte gesteld.
- Er is de mogelijkheid om de eerste behandeling (wassen) op school, op kosten van de school, te laten
uitvoeren door de hulpouders, dit kan echter alleen na toestemming van ouders/verzorgers tijdens
het eerste telefonisch contact.
- (vervolg) behandeling dient thuis te worden opgestart. Ouders/ verzorgers ontvangen informatie over
de beste behandelingsmethode.
- Alle ouders/ verzorgers van de betreffende groep ontvangen een mail met informatie (zonder namen)
- Er vindt een her controle plaats na twee weken.
Na de controle van afgelopen woensdag bleek de school luizenvrij.
Verkeerssituatie Borculoseweg
Door de afsluiting van de rondweg is het verkeer op de Borculoseweg ernstig toegenomen. Veel kinderen van
onze school moeten via deze weg naar onze school. We stellen het op prijs wanneer u thuis in gesprek gaat
met uw zoon of dochter en/of samen oefent in het verkeer. Het is een gevaarlijk en drukke weg geworden.
Kinderen zijn zelf nog niet in staat om alles zelf in de gaten te houden bij bijvoorbeeld het oversteken.
Begeleiding en oefening is wenselijk.
Natuurlijk gaan we de verkeerssituatie ook bespreken met de gemeente en politie en op zoek naar oplossingen.

Jarigen in november
03
10
10
10

Marley
Tessa
Toon
Vinny

gr. 1
gr. 4
gr. 2
gr. 4

18
22
23
28

Bentley
Mark
Esmeralda
Bo

gr. 2
gr. 8
gr. 1
gr. 5

Allemaal een ontzettend fijne verjaardag toegewenst !

Invulling vacature voorzitter college van bestuur stichting Keender
Beste ouders/ verzorgers van leerlingen basisscholen stichting Keender,
Het verheugt ons U te kunnen meedelen dat de Raad van Toezicht van stichting Keender heeft besloten de
heer Jur Raatjes te benoemen in de functie van Voorzitter College van Bestuur.
De heer Jur Raatjes zal in de maand december nader kennismaken met de Stichting.
Vanaf 1 januari 2018 is de heer Raatjes de voorzitter College van Bestuur Stichting Keender.
We wensen de heer Raatjes veel succes, uitdaging en werkplezier toe als voorzitter College van Bestuur bij
onze stichting.
De vervulling van deze vacature betekent dat Stichting Keender per 1 januari a.s. afscheid neemt van de heer
Peter Velseboer, interim voorzitter College van Bestuur.
De Raad van Toezicht spreekt haar dank uit voor de inzet in de afgelopen periode en wenst de heer Velseboer
alle succes voor de toekomst.
Hieronder stelt de heer Raatjes zich in het kort voor.

Ik ben Jur Raatjes, 52 jaar oud, getrouwd met Anna (leerkracht en trainer/coach) en vader van 3 dochters die
allen in Groningen studeren en wonen.
Ik ben samen met mijn zusje opgegroeid in Noord-Drenthe en mijn ouders komen
beide uit het onderwijs.
Al vroeg wist ik dat ik leerkracht Lichamelijke Opvoeding wilde worden en heb me in
mijn jeugd vol op diverse sporten gericht, met Judo als hoofdmoot. Naast actief
sporten, wat ik nog steeds veelvuldig doe, heb ik me in het trainen en coachen
gespecialiseerd. Daarin heb ik mooie momenten meegemaakt. Als bondscoach judo
(junioren) dames tot coach op meerdere Europese-, Wereldkampioenschappen en
Olympische Spelen.
Vanaf 1987 ben ik werkzaam in het onderwijs en vanaf 2000 als leidinggevende.
In 2011 hebben Anna en ik het kleine dorpje Stedum (Groningen) verlaten en zijn
verhuisd naar St Eustatius. Met 21 km2, waarvan 7 km2 bebouwd, hebben we beide
gewerkt en geleefd in een hechte gemeenschap, waar we na 3 jaren naar het
Benedenwindse eiland Aruba zijn verhuisd.
Anna bleef in het basisonderwijs werken en ik werd aangesteld als Algemeen Directeur/Directeur-bestuurder
van een middelgrote onderwijsstichting met voornamelijk Basisonderwijs in mijn portefeuille.
In oktober 2016 ben ik teruggekeerd naar Nederland om als interim bovenschools directeur te gaan werken
voor Jeugdzorg en Onderwijs in Rotterdam en omgeving. 12 scholen in het basisonderwijs, Speciaal Onderwijs
en Voortgezet Speciaal Onderwijs heb ik tot eind december onder mijn hoede.
Drie weken geleden zijn ook Anna en onze beide honden in Nederland bij mij in Den Haag gaan wonen.
Naast de passie voor onderwijs en sport ben ik zeer begaan met koken, werken met (oud)hout en is het
opvangen van hele jonge (straat)honden de afgelopen jaren de rode draad is ons leven geweest.
Ik kijk er naar uit om in december al kennis te maken en vanaf januari 2018 fulltime aan de slag te gaan.
Hartelijke groet
Jur Raatjes

