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Nieuwsbrief januari 2019
Agenda
januari
7
8+9
14
15
24
25

e

1 schooldag na de Kerstvakantie
Oud papier inzameling
Zwemmen (groep 5-6)
Studiedag, alle leerlingen vrij
leerlingenraad
Verkiezing Carnaval hoogheden

februari
6
11
12
18
18 t/m 22
19
21
25 t/m
1 mrt

Groepsviering gr. 1-2
Zwemmen (groep 5-6)
Techniekochtend gr. 7-8
Studiedag, alle leerlingen vrij
gesprekken 2e periode
Open avond, nieuwe ouders
1e rapport mee
Voorjaarsvakantie

Een fijn, gezond en leerzaam 2019!
Het team van de Dr. Ariëns Daltonschool wil graag van de
gelegenheid gebruik maken om alle ouders, verzorgers te
bedanken voor hun betrokkenheid bij onze school. Wij
wensen iedereen fijne, gezellige feestdagen en een goed,
gezond en leerzaam 2019 toe!
We beginnen maandag 7 januari om 8.30 uur weer fris aan
het nieuwe jaar!
Ouderverenging en versiercommissie bedankt!
De oudervereniging neemt ons ieder jaar veel werk uit handen. Ook de afgelopen periode hebben zij
weer veel werk verzet. Ook de versiercommissie zet zich in om de school weer om te toveren naar
een mooi thema. Ontzettend bedankt daarvoor!
MR bedankt!
Wij willen de MR bedanken voor hun positief kritische houding. Samen met de MR worden diverse
beleidsmatige zaken besproken. De MR is een critical friend en daar zijn wij ontzettend blij mee.
Afscheidswoordje Ruud
Via deze weg wil ik graag alle ouders, kinderen en andere betrokkenen bij de school enorm bedanken
voor de afgelopen jaren. Ik heb met heel veel plezier gewerkt op de Dr. Ariëns Daltonschool, de
Alfrinkschool en voor stichting Keender. Ik ben zeer trots op hoe de scholen zich de afgelopen jaren
hebben ontwikkeld en dat dit ook op veel punten samen is gegaan. Op beide scholen werken
betrokken en bevlogen professionals. Het was dan ook heel fijn om met hen samen te werken. De
ontwikkeling op beide scholen was niet gelukt zonder de grote betrokkenheid van ouders. Veel dank
hiervoor.
Ik wens beide teams, alle kinderen en ouders uiteraard alle goeds en geniet van de feestdagen.
Maak er een mooi 2019 van.
Groet
Ruud Leuverink

Vacature nieuwe directeur
Beste ouder(s) en verzorger(s),
In de afgelopen weken zijn de eerste gesprekken geweest met kandidaten voor de vacature. U heeft
hierover een schrijven ontvangen vanuit het bestuur. Wat in ieder geval duidelijk is, dat we op 1
januari (datum vertrek Ruud Leuverink) nog geen nieuwe directeur hebben. Mevrouw Dineke Hek
directeur van de Petrusschool uit Hengevelde (tevens een school van stichting Keender) zal de
directie verantwoordelijkheden overnemen van Ruud. Een deel van de directietaken op school
worden waargenomen door Annelies Waanders en Martijn ten Berge. Voor vragen omtrent school
kunt u dus ook bij hen terecht. Via hen is het ook mogelijk een afspraak te maken met Dineke
Om alles zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan, zullen Annelies en Martijn ambulante uren
krijgen op de vrijdag. Marloes Paf zal de vervanging verzorgen. Marloes is al werkzaam op onze
school en bekend met beide groepen. Zo hopen we intern voor zoveel mogelijk rust te zorgen.
Vriendelijke groeten, MR en team.
Groep 7/8 winnaar Mediamasters
In de week van de Mediawijsheid (16 t/m 23 november) hebben de leerlingen van groep 7-8
meegedaan aan de mediamasters. We zijn 46e van Nederland geworden. Een knappe prestatie. Nu
blijkt dat we van alle Keender scholen de beste waren. Dit levert de kinderen van groep 7-8 een
lekkere traktatie op.
Zwemonderwijs in groep 5 en 6
Op maandagmiddag 14 januari gaat groep 5 en 6 zwemmen. We gaan met de fiets naar het
zwembad, de kinderen nemen deze dag hun fiets mee.
Papiercontainer
Op 8 en 9 januari staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee?
Bedankt namens de kinderen. (zegt het voort)
Studiedag
Dinsdag 15 januari is er een studiedag gepland. De kinderen zijn deze dag vrij. Deze dag zijn we met
het team bezig met de ontwikkeling van ons wereldoriëntatie onderwijs. De dag staat in het teken
van Thinking 4 Learning en Projects 4 Learning
Verkiezing Carnaval hoogheden
De verkiezing prins, prinses en adjudant van ’t Ariënsnös voor het jaar 2019, wordt gehouden op
vrijdagmiddag 25 januari.
Om kans te maken op een van deze titels kunnen kinderen vanaf groep 5, alleen of met meer, een
stukje instuderen.
Op 25 januari is dan het grote optreden en kiezen de leerlingen van de school de nieuwe hoogheden.
Carnaval: Kinderoptocht
De kinderoptocht is op zaterdag 2 maart 2019. Het thema dit jaar is bekend: ‘Een reis door het
heelal’. Met de deelnemende kinderen, zullen we op school het kostuum knutselen. Er zijn al enkele
opgaves binnen. We hopen dat er nog wat bij komen!
Uiterste opgave datum vrijdag 8 februari

Naam kind:

groep:

Naam ouder:

wil wel meelopen als begeleider

- een opgave kan ook gemaild worden naar m.tenberge@ariensneede.nl

Aanmelden nieuwe leerlingen
Wanneer uw zoon of dochter dit schooljaar of komend schooljaar
(2019-2020) 4 jaar wordt en dus naar school kan en mag, vragen
wij u uw kind aan te melden (ook broertjes en zusjes). Hiervoor kunt
u een afspraak maken per mail: directie@ariensneede.nl of direct bij
Annelies Waanders. Dit in verband met onze planning voor volgend
schooljaar. Wellicht kunt u deze informatie ook melden bij buren/
kennissen en familie die van plan zijn hun zoon of dochter bij ons
aan te melden of op zoek zijn naar een leuke en goede school.
Nieuwe ouders mogen altijd contact met ons opnemen voor een
kennismaking.
Ons open Huis is dit jaar gepland op maandag 19 februari 2019 van 18.30 uur tot 20.30 uur en onze
open ochtend op dinsdag 5 maart van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Wij heten van harte welkom…………
Joes (groep 1A) en Tess (groep 2) zij beginnen in januari op de Dr. Ariëns Daltonschool. Wij wensen ze
veel plezier op onze school.
Jarigen in januari
07
13
14
16

Joes
Lynn
Hidde
Linn

gr. 1A
gr. 5
gr. 4
gr. 3

18
20
21
31

Wies
Lonneke
Niek
Aydan

gr. 5
gr. 6
gr. 5
gr. 7

Allemaal een ontzettend fijne verjaardag toegewenst !
Vacature voor een ouder t.b.v. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 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.
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 op een school van 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.
Sinds de start van het schooljaar 2018-2019 zijn we nog steeds op zoek naar
een ouder voor de GMR.
Heb je interesse of heb je nog vragen? Neem dan contact op met GMR
Keender, gmr@keender.nl Je bent van harte welkom, alvast bedankt voor je
reactie!

Gym-extra in Borculo
voor kinderen groep 2 t/m 8
In maart 2019 start de Sport Federatie Berkelland (SFB) met een pilot
programma extra beweeglessen voor kinderen in Borculo. Deze beweeglessen
zijn speciaal gericht op kinderen die graag willen sporten, maar die niet
meekomen of geen aansluiting vinden bij een sportvereniging. Dit kan komen
door een motorische achterstand, een sociaal emotionele achterstand of
gedragsproblemen. Een groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 14 kinderen.
De lessen worden door 1 of 2 medewerkers van de SFB verzorgd.

Wanneer vindt het programma plaats?
De eerste les is op maandag 4 maart 2019. Het programma bestaat uit 12 lessen,
we sporten t/m 3 juni iedere maandag (m.u.v. de vakanties).
De kinderen uit groep 2 t/m 4 sporten van 15.30 tot 16.15 uur. De les voor de
kinderen uit de groepen 5 t/m 8 sluit hierop aan en is van 16.15 tot 17.00 uur.

Waar vinden de lessen plaats?
We sporten in sporthal ’t Timpke in Borculo. Het adres is: Haarloseweg 10.

Wat zijn de kosten voor deelname?
Deelname aan het programma kost €17,50,- per kind voor 12 weken.

Wat gaan we doen tijdens de lessen?
Plezier staat voorop! We doen iedere week een andere sport of spelvorm. Om
de motoriek te verbeteren, sociale contacten te bevorderen, te ontdekken wat
je leuk vindt, meer zelfvertrouwen te krijgen en om lekker uit te razen.

Waar kun je je aanmelden?
Aanmelden kan door te bellen of te mailen naar de Sport Federatie Berkelland.
Ook voor vragen of meer informatie zijn wij te bereiken per mail of telefoon.
Telefoonnummer: 0545-476727
Email-adres: nienke@sportfederatieberkelland.nl

