
 

 

Nieuwsbrief 3 november 2016 
 
Agenda november Agenda december 
8 9.00 – 11.00u techniekochtend gr 7 5 Sinterklaasfeest 
14 12.30-13.30 zwemmen groep 5/6 6 Adventsviering  
15 Papier container 12 12.30 – 13.30 zwemmen groep 5/6 
15 Voorstelling groep 1/2 (13.30u) 13 Adventsviering  
16 Doemiddag AOC 20 Adventsviering 
21 OR bijeenkomst 22 Kerstbrunch op school 
22 MR bijeenkomst 23 Alfrinkjournaal  5 
24 Alfrinkjournaal 4   
 
Sinterklaas komt op 5 december 
In overleg met de Sint en de Sinterklaas commissie hebben we het Sinterklaasfeest verplaats naar maandag 5 
december. Op de kalender staat nog 3 december. Meer informatie volgt.  
 
Voorstelling groep 1 en 2 op 15 november 
De kinderen van groep 1 en 2 bezoeken in de middag de voorstelling: ‘10x Daan = Moed’. De voorstelling is om 12.30 
uur in de van Gellicumzaal. Via de groep volgt eventueel meer informatie.  
 
Donderdag 22 december; Kerst 
Het duurt nog even, maar op donderdagmiddag 22 december, organiseren we op een school een echte Kerstbrunch 
met alle leerlingen en de oudervereniging. Meer informatie hierover volgt.  
 
Schoolfruit 
Ook dit jaar krijgen de kinderen, vanaf 7 november 2016 t/m 10 april 2017,  3 x per week schoolfruit. Dankzij financiële 
steun vanuit de EU kunnen wij weer meedoen aan deze actie. Afhankelijk van de levering zullen wij het fruit, in eerste 
instantie, op dinsdag, woensdag en donderdag in de ochtend uitdelen. U kunt er zo rekening mee houden wat u 
meegeeft aan eten voor die dag. Mocht er een wijziging zijn rondom de uitdeel dagen, dan laten wij het weten.  
 
Juf Areke 
Juf Areke is op 26 oktober weer gestart met haar taken rondom de interne begeleiding. Omdat ze eerder in haar verlof 
is begonnen zal ze t/m 24 januari alleen IB-taken op de woensdagochtend en donderdag uitvoeren, daarna zal ze weer 
actief zijn in groep 4/5. Volgende week volgt er een overdracht tussen juf Babette en juf Areke.  
 

 
 
 
 
 
BHV 
Woensdag 26 oktober hebben leerkrachten van onze school 
deelgenomen aan de jaarlijkse update bedrijfshulpverlening. Onze 
school was gastheer voor diverse collega’s uit de regio die bij ons hun 
kennis kwamen ophalen rondom oa. reanimatie, evacuatie en 
brandbestrijding. Meer foto’s op onze Facebook pagina. 
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Groepsdoorbroken crea: Een groot succes 
Donderdagmiddag 27 oktober heeft de midden- en 
bovenbouw voor het eerst een groepsdoorbroken crea 
middag gehad. Dankzij de geweldige hulp van veel 
enthousiaste ouders konden de kinderen met 
verschillende activiteiten aan de slag. Zo hebben ze 
heerlijk gebakken, was er een spetterende dans 
activiteit, zijn er geweldige knikkerbanen gemaakt, is er 
een groep aan de slag gegaan met mozaïek en meer. 
Voor herhaling vatbaar dus. Meer foto’s op onze 
Facebook pagina.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht Stichting Keender: Klachtencommissie  
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Elke school is aangesloten bij een externe en onafhankelijke klachtencommissie. Dat is wettelijk voorgeschreven en 
geeft ouders en ook medewerkers de mogelijkheid een klacht in te dienen tegen Keender of een werknemers van 
Keender. 
Tot 31 augustus 2016 maakten wij gebruik van de diensten van een onafhankelijke en zelfstandige klachtencommissie, 
die de klachten onderzocht, die vanuit de bij de Stichting Keender aangesloten basisscholen werden ingediend.   
Het bestuur van Keender heeft gemeend dat Keender zich moet aansluiten bij een landelijke klachtencommissie die 
bekend is met de onderwijswereld en de klachtenproblematiek die daarbij hoort. 
De GCBO bestaat uit een team van onafhankelijke juristen, artsen, onderwijsdeskundigen, psychologen en mensen uit 
de onderwijspraktijk. 
Een en ander is in overleg met de schooldirecteuren en na instemming van de GMR vastgelegd. 
In de huidige schoolgids staan echter nog de oude gegevens. 
 
Vanaf 1 september 2016 is Keender aangesloten bij 
GCBO 
Postbus 82324 
2508 EH den Haag 


