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Beste ouders en verzorgers, 

De afgelopen weken hebben op school voor een groot deel in het teken gestaan van ‘Sociale 
veiligheid’. Net als andere jaren is in de klassen gestart met ‘de gouden weken’. Belangrijke weken 
waarin door middel van (verdere) kennismaking met elkaar en veel opdrachten gericht op 
samenwerking de basis wordt gelegd voor een sociaal veilig klimaat in de klassen en in school.  

In dit kader, van de sociale veiligheid op school, stond ook de afgelopen studieochtend op school. 
Binnen het team hebben we gekeken naar wat goed gaat en waar we met elkaar nog winst kunnen 
behalen. 
 
Met de kinderen hebben we vervolgens de afgelopen week meegedaan met de landelijke actieweek 
tegen Pesten. Het thema dit jaar is “Grapje, moet toch kunnen?!” 
Na de gezamenlijke opening waarbij iedereen een polsbandje heeft gekregen is er de hele week extra 
aandacht besteed aan het onderwerp in de groepen. 
Natuurlijk is dit thema altijd van belang, maar graag maken we er extra tijd voor in ons programma.  

 
Aan andere zaken kunnen we ook dit jaar weer gelukkig meedoen; zo zijn de muzieklessen weer 
opgestart in alle klassen, is groep 8 naar de RISK factory geweest, zijn we met elkaar al op schoolreis 
geweest (hierover meer verderop), is de kinderpostzegelactie weer begonnen en hebben de groepen 
5-6-7-8 de eerste sportdag alweer gehad! 

We kijken terug op een succesvolle eerste maand van het schooljaar en gaan er vanuit dat er nog 
veel gaan volgen ѮѯѰѱ 

Vriendelijke groet, 

Joyce Vorsteveld. 

 

  



Interne vertrouwenspersoon 

Voor problemen en/of klachten moet er in de school iemand zijn die je kunt vertrouwen, die naar 
je luistert en je advies geeft. Vaak is dat in eerste instantie de groepsleerkracht, de IB-er of de 
directeur. Maar ligt de klacht gevoeliger (persoonlijke problemen, pesten, ongewenste 
omgangsvormen, discriminatie) dan kunt u terecht bij de interne vertrouwenspersoon van de 
school. Op onze school is juf Sylvia Ribbers de interne vertrouwenspersoon. 

 
Een interne vertrouwenspersoon is er voor leerlingen, ouders maar ook voor personeel en 
stagiaires. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid in de gesprekken, maar er is wel 
een meldcode als het gaat om kindermishandeling, kindermisbruik, verwaarlozing en fysiek 
geweld. 
 
U kunt haar altijd bellen voor een afspraak (schooltelefoon) of mailen naar  s.ribbers@keender.nl. 
 
 
 

 

Studiedagen. 

In de afgelopen periode hebben we een studiedag gehad en ook volgende week staat weer een 
studiedag op de planning. Deze zijn erg dicht op elkaar, vinden we zelf ook niet prettig, maar heeft te 
maken met externe factoren. 

Op 22 september hebben we een studiemiddag gehad met de hele stichting. Daarvoor moesten alle 
Keender scholen dus op hetzelfde moment een studiedag plannen. In de ochtend hebben we het op 
school gehad over het thema “Sociale Veiligheid op school” en in de middag zijn we door onze 
bestuurster bijgepraat over de plannen voor de komende jaren op stichtingsniveau en zijn we in de 
namiddag met collega’s van alle Keender scholen actief bezig geweest. 

Op 3 oktober hebben we wederom een studiedag. Deze zal gevuld worden samen met het team van 
de Marke. Dit in het kader van de samenwoonschool. Hierin waren we deels afhankelijk van de 
planning van de Marke. 
Die dag gaan we o.a. besteden aan het bezoeken van verschillende andere ‘samenwoon scholen, IKC-
scholen en brede scholen’.  

 

 

 



Schoolfruit. 

We mogen alweer een paar weken smullen van het lekkere schoolfruit. Met dank aan de fantastische 
hulp van een aantal ouders die ons helpen met het snijden, wordt er veel fruit gegeten! 

We hebben dit schooljaar schoolfruit op dinsdag, woensdag en donderdag. Er zijn al een aantal 
nieuwe aanmeldingen binnen van ouders die ons af en toe willen helpen, maar met nog wat extra 
hulp zouden wij heel blij zijn. Ouders die willen helpen komen in een gezamenlijke Parro chat waarin 
per week aangegeven kan worden of u wel/niet kunt helpen. Dit helpen kan direct na het 
wegbrengen van uw kind(eren). Wilt u ons en de kinderen ook af en toe helpen? Meld u dan aan bij 
juf Laura (l.peters@keender.nl) 

Alvast bedankt! 

 

Terugblik schoolreisjes groep 1 t/m 7. 

        Groep 1-2 A. 

Spannend… Eerst met de bus en 
daarna naar de kinderboerderij in 
Holten. Wij hebben een superleuke 
dag gehad waarbij we veel 
verschillende dingen konden doen. 
Hierbij een aantal reacties van de 
kinderen op de dag.  

Spelen in de speeltuin  ‘Ik durfde al 
in de ronde glijbaan. We konden zelfs 
met z’n tweeën dan ging je nog 
harder’. 

 
In de draaimolen  ‘Gelukkig was ik zo groot, want dan kon ik de draaimolen steeds aan en uit 
zetten.’ 

Dieren aaien  ‘Dit vond ik het leukst. Vooral de zwarte was erg schattig’. 

Patat eten  ‘Lekkerrrrrr!’ 

Fietsen  ‘Wij gingen racen op de loopfietsen’ 

In de bus  ‘Juf Marian ging een liedje zingen en toen mocht ik’ 

Zeker een geslaagde dag voor de kinderen!  

 



Groep 1-2 B 

Samen met de groepen 1/2a en 1/2b zijn 
de juffen van de onderbouw naar de 
kinderboerderij 'Dondertman' in Holten 
geweest. Na een gezellige busrit met veel 
liedjes, kwamen we aan en hadden we er 
allemaal erg veel zin in! We konden er 
van alles; op de skelters rijden, knuffelen 
met dieren, door het bos langs alle dieren 
wandelen, kletsen met papagaai Sammy, 
spelen in de zandbak, 
trampolinespringen, klimmen en 
klauteren en zelfs in de draaimolen! Wat 
een fijne dag, we hadden zoveel geluk 
met alle zonnestralen! 

We hebben genoten en mochten ook nog 
de terugweg liedjes zingen in de bus 
vooraan bij de juf!  

Dank je wel organisatie voor deze fijn 
dag! 

Groetjes groep 1/2a en 1/2b 

 

 

Groep 3. 

Samen met groep 4 zijn we naar de Spelerij in Dieren  
geweest. Het is een soort van speeltuin met allemaal  
mooie fantasievolle toestellen die je in beweging kan  
brengen. De kinderen konden de hele dag klauteren,  
roetsjen, rennen en ravotten. Daar krijg je natuurlijk 
trek van dus de kinderen mochten ook zelf broodjes  
bakken! Aan het einde van de dag hebben we nog een  
voorstelling bekeken over een meisje dat op een  
afvalberg woont en de mooiste dingen maakt!  
Een geslaagde dag.  

 

 

  



Groep 4 

Groep 4 heeft in de Spelerij in Dieren een erg geslaagde dag  
gehad. We hebben een theatershow bekeken en veel  
gespeeld op alle toestellen in het park. 

Voor de lunch mochten we zelf broodjes bakken boven  
het vuur. 

De dag hebben we zingend afgesloten in de bus. 

 

 

 

 

Groep 5 
Vorige week zijn wij met de bus naar dierentuin Wildlands geweest! 

Eenmaal daar hebben we met 2 groepjes door het park gelopen. Het was een reis door de jungle, 
waar de kinderen door smalle paadjes en klimtoestellen konden tot de savanne,  
waarbij we in een echte truck tussen de dieren reden, tot het poolgebied. In de savanne zijn er een 
jong olifantje en giraffe geboren! We hebben oog in oog gestaan met de dieren, sommige kunnen 
aaien en voeren. Er waren ook een achtbaan of grote klim-en glijtorens om zichzelf uit te leven. “Het 
was een hele leuke dag en leerzame dag” aldus de kinderen! 

 

 

 

 

 

 

Groep 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 6 

Wat was het een geslaagde schoolreis!! OP NAAR WILDLANDS ۱۲۳۴۶۷۸۹ࠩࠪࠫࠬ࠭ࠨޱްޯݧݦݥݤݣ 

We konden vogels voeren, door de vlindertuin, op safari tussen de zebra's, kamelen en giraffen, 
tussen de apen lopen en zeehonden spotten.  

Maar natuurlijk hebben we de achtbaan en het speelpark ook niet overgeslagen (ja, juf moest er dit 
keer ook aan gelovenԀԁԂԃԄ). 

 

Groep 7 

Het was een zonnige dag. We gingen met groep 5, 6 en 7 op schoolreisje naar Wildlands. We zagen 
dieren zoals leeuwen, giraffen, pinguïns, apen, kamelen en bavianen. We gingen ook op een hele 
leuke grote safari. En er was een jungle waar we op een boot zaten, we zagen apen van heel dichtbij. 
We zagen drie slangen, salamanders en vlinders. Op het einde gingen wij in een hele coole achtbaan. 
Daarna gingen wij met de bus terug naar school. Het was een leuke dag!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gevonden voorwerpen. 

De voorwerpen die we dit schooljaar gaan vinden 

krijgen een nieuwe plek: 
      In de kast bij de hoofdingang (zie foto). 

      Dus is er iets kwijt; kijk daar vooral in! 

       

       

  



Kindercoach in school. 

Wellicht is bekend dat we bij ons op school de  
mogelijkheid hebben om juf Marian (groep 1-2)  
op vrijdag na schooltijd in te zetten als kindercoach. 
Door kindercoaching kunnen kinderen die meer  
individuele en persoonlijke aandacht nodig hebben  
geholpen worden. Hierbij worden verschillende  
materialen en werkvormen gebruikt. Uitgangspunt is  
dat het kind vaardigheden leert die passen bij de leeftijd  
en die het kind sterker maken.  
 
Via de leerkracht en IB-er kunnen ouders de hulp aanvragen als er een hulpvraag is. Juf Marian zal 
daar dan oplossingsgericht mee aan de slag gaan op de vrijdag ná schooltijd. Hier zijn voor ouders 
van onze school geen kosten aan verbonden. Indien jullie bij juf Marian in de praktijk komen dan zijn 
hier wel kosten aan verbonden.  
 
Om nog eens te verduidelijken waar ik zoal aan ga werken met uw kind staat hieronder een folder en 
de website. www.dekindercoachmarian.nl  
Voor overige vragen kunt u altijd de IB-er, leerkracht of mij benaderen. m.wildenborg@keender.nl  
 

Cursusavond voor ouders; maak kennis met (G)MR! 

De Keender GMR biedt jaarlijks een gratis basiscursusavond aan voor MR leden, nieuwe MR leden of 
ouders die belangstelling hebben. De GMR is actief op zoek naar nieuwe oudergeledingen. Ook een 
(half) schooljaar meelopen om te kijken of je je verkiesbaar wilt stellen hoort tot de mogelijkheden.  

Dit jaar staat woensdag 9 november a.s. geboekt. De heer Richard Eising van CNVO zal de avond 
verzorgen. Locatie is nog niet bekend, maar zeker op een Keender school. 

Wie heeft interesse? Aanmelden kan via gmr@keender.nl 

 

Informatiebrochure vanuit de gezonde school: “Trommel zonder rommel” 

Met goede voeding geef je je kind de perfecte basis om lekker te kunnen presteren op school. En om 
vol energie het schooljaar door te komen. 

In de brochure ‘Trommel zonder rommel’ lees je er alles over. Je krijgt tips om ook in alle drukte of 
met een klein budget je kind een goed gevulde lunchtrommel mee te geven. 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuws vanuit de Leerlingenraad. 

 

De leerlingenraad is inmiddels alweer 1x bij elkaar geweest. We hebben teruggeblikt op afgelopen 
schooljaar en wat we daarin bereikt hebben, dankzij de leerlingenraad. Namelijk: 

- De leerlingenraad heeft besloten wat er met het sponsorloop geld is gedaan; namelijk 
besteed aan buitenspeelmateriaal. 

- De leerlingenraad heeft een verzoek ingediend om te mogen voetballen op het veldje voor 
school; hiermee hebben de juffen ingestemd. 

- De leerlingenraad heeft geklaagd over de (onvoldoende) hoge tafels. Groep 8 heeft nu 11 
extra hoge tafels gekregen waardoor de andere hoge tafels verder verdeeld konden worden 
over de andere groepen. Ook hebben we nieuwere stoelen gekregen waardoor veel kapotte 
stoelen weg konden. 

Verder hebben we op de eerste vergadering gekeken naar de plek  
voor de nieuwe ideeënbus: 

Hij hangt bij de hoofdingang in het halletje en is voor iedereen 
te gebruiken. 

Dus: heb je een idee of wens: schrijf het op een briefje  
en stop het in de bus! Dan kunnen we er in de volgende 
vergadering naar kijken. 

 

De volgende vergaderingen is gepland op: 
Donderdag 13 oktober! 

 

  



  



  



  



  

Agenda oktober 2022 

Maandag 3 oktober Studiedag; alle leerlingen vrij. 
Dinsdag 4 oktober Groep 6 zwemmen. 
Woensdag 5 oktober Dag van de Leraar. 

Start van de Kinderboekenweek! 
Maandag 10 oktober Groep 8 naar Techniek. 
Dinsdag 11 t/m 14 
oktober 

Oud papier. 

Woensdag 12 
oktober 

Toneelmiddag! Uitnodiging volgt. 

Maandag 17 oktober Groep 5 zwemmen. 
Woensdag 19 
oktober 

Schoolfotograaf komt! 

Vrijdag 21 oktober Nieuwsbrief 3. 
22 t/m 30 oktober Herfstvakantie. 
31 oktober Luizencontrole. 

 
 
 


