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Nieuwsbrief juni 2019
Agenda
Juni
3 t/m 7
4+5
7
10
11
12
13

Avondvierdaagse
Oud papier inzameling
Groep 1-2 vrij
2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij
Excursie groep 8
Groepsviering groep 3-4
Inloop spreekuur GGD Maria

juli
2+3
2
2
9
10
12

Oud papier inzameling
Wisselochtend
Studiemiddag (leerlingen vrij)
BBQ-avond
Musical groep 8
Laatste schooldag

Krabbenborg)

11 t/m 14
17 t/m 21
17 t/m 19
24
27

Kindgesprekken
Groep 1-2 vrij
Kamp groep 8
Zwemmen (groep 5-6)
Schoonmaakavond

Planning aanwezigheid Karin juni:
In het onderstaande schema vindt u de dagen dat onze directeur op onze school aanwezig is.
Daarnaast kunt u haar mailen en/of bellen.
k.vanamelsvoort@keender.nl
Alfrinkschool – 0545-292686, Ariëns Daltonschool – 0545-295550, Mobiel – 0683169265
Maandag
Dinsdag
Woensdag
donderdag

3 en 17 juni
4 en 18 juni
12 en 26 juni
13 en 27 juni

Resultaten Eindtoets
In mei hebben de leerlingen het resultaat van de eindtoets ontvangen. Ook de schoolscores zijn
afgelopen week binnen gekomen. Onze schoolscore ligt boven het landelijk gemiddelde. Daar zijn we
als school natuurlijk erg trots op.
Zwemonderwijs in groep 5 en 6
Op maandagmiddag 24 juni gaat groep 5 en 6 zwemmen. We gaan met de fiets naar het zwembad,
de kinderen nemen hun fiets mee.
Avondvierdaagse
Onze school loopt van 3 t/m 7 juni de avondvierdaagse. De oranje shirts worden maandag 4 juni
meegegeven met de kinderen. Wilt u ze dinsdag 12 juni ongewassen weer inleveren.

Papiercontainer
Op 4 en 5 juni staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee? Bedankt namens de
kinderen.
Vrije dagen
De kinderen van groep 1a, 1 en 2 hebben 7 juni vrij.
De kinderen van groep 1 en 2 hebben 17 t/m 21 juni vrij.
Luizencontrole
In de week van 10 juni zullen de leerlingen van onze school weer gecontroleerd worden op luizen. Dit
gebeurt omdat er op school luizen zijn geconstateerd. Het zou mooi zijn dat we ons samen inzetten
de school weer luizenvrij te krijgen!
Excursie groep 8
Dinsdag 11 juni gaan de kinderen van groep 8 voor een excursie naar Eibergen. De kinderen nemen
deze ochtend de fiets mee naar school
Groepsviering (groep 3-4)
De groepsviering van groep 3 en 4 is gepland op woensdag 12 juni. Aanvang 13.45 uur. Ouders van
kinderen uit deze groepen zijn hierbij van harte welkom.
Rapportgesprekken
Ook in de laatste periode is er gelegenheid om met de leerkracht(en) van uw kind te spreken. De
gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 11 t/m 14 juni. Voor de groepen 1 t/m 4 zullen de
gesprekken vooral gepland worden op woensdag 12 juni. U wordt hierover nader geïnformeerd.
Kamp groep 8
De kinderen van groep 8 gaan 17, 18 en 19 juni op kamp. Meneer Martijn en juf Brenda gaan mee.
De kinderen van groep 5-6 hebben deze dagen les van juf Annelies. De kinderen van groep 7 hebben
maandag les van men. Niels, dinsdag en woensdag van juf Marloes.
Presentatieavond
Dinsdag 25 juni stond een presentatieavond gepland. Deze is komen te vervallen. De informatie over
de onderwijsontwikkelingen op onze school, willen we met u delen tijdens de info avond in
september (van het nieuwe schooljaar). In de laatste week van juni kunt u de brief verwachten met
de formatie voor komend schooljaar.
Poetsavond
Donderdagavond 27 juni (vanaf 18.00 uur tot +/- 20.30 uur) is er op school de jaarlijkse poetsavond.
We zouden het erg op prijs stellen, als u ons wilt komen helpen. Redt u het niet om er al om 18.00
uur te zijn. U kunt gerust later komen. Vele handen maken licht werk. U kunt zich opgeven bij de
groepsleerkracht. Wilt u een eigen emmer en poetsdoek meenemen?
Jarigen in juni
05
Sara
gr. 3
07
Laura
gr. 4
10
Julia
gr. 3
10
juf Ellen
10
meneer Martijn
11
Fleur
gr. 7

12
14
20
22
23
29

Cliff
Leander
Tomas
Myrthe
Charley
Isa

Allemaal een ontzettend fijne verjaardag toegewenst !

gr. 6
gr. 4
gr. 2
gr. 2
gr. 8
gr. 8

Oudervereniging is op zoek naar een enthousiaste ouder…
Beste ouders,
Na de zomervakantie nemen we in de oudervereniging afscheid van 1 of 2 van onze leden. Wij zijn op
zoek naar ouders die lid willen worden van de oudervereniging.
Je kunt hierover extra informatie krijgen bij Sanne Peters. sanne.peters7@upcmail.com

Nieuwe mailadressen
In de meivakantie zijn wij overgegaan naar office 365. Bij deze migratie is er voor gekozen om ook de
mailadressen aan te passen van alle docenten en onderwijsondersteunend personeel van Keender.
Ondanks dat mail op onze ‘oude’ mailadressen wel binnen blijft komen, geven we hieronder een
overzicht van onze nieuwe adressen:
Karin van Amelsvoort
Annelies Waanders
Brenda Boon
Marloes Paf
Mirte Brundel
Ellen Brugge
Martijn ten Berge

k.vanamelsvoort@keender.nl
annelies.waanders@keender.nl
b.boon@keender.nl
marloes.paf@keender.nl
m.brundel@keender.nl
e.brugge@keender.nl
m.tenberge@keender.nl

