Nieuwsbrief 18 oktober 2018

Herfstvakantie
Volgende week genieten alle kinderen van een week vakantie. Wellicht is het een idee om de nieuwe
bibliotheek te bezoeken in Haaksbergen, of lekker uit te waaien in het bos. Eikels en kastanjes te
zoeken om daar vervolgens mooie knutselwerkjes van te maken samen met de kinderen. Ideeën
genoeg tegenwoordig op internet en Pinterest. Ook leuk is de Nacht van de nacht op 27 oktober. (zie
Flyer) Wat jullie ook doen…een fijne herfstvakantie gewenst!
Tienminutengesprekken
Deze week waren de tienminutengesprekken in alle groepen. We maken altijd een indeling en
houden daarbij zo goed mogelijk rekening met verzoeken die binnen zijn gekomen en met broertjes
en zusjes. Omdat we soms al op de middagen beginnen, hoeven we niet tot laat in de avond door.
De volgende gesprekken zijn gepland in de week voor de voorjaarsvakantie (19-21 febr.) Geef ruim
op tijd aan bij de leerkracht als u op een bepaalde middag of avond echt niet kunt.
We zijn voornemens om de manier waarop we de planning maken te veranderen en zoeken daarvoor
naar een geschikte digitale tool. Zo gauw hierover meer bekend is hoort u het!
Vertrouwenspersonen
Vorige week hebben de vertrouwenspersonen weer hun ronde gedaan langs de groepen. Ze hebben
zich voorgesteld en verteld welke taak ze hebben binnen de school. De vertrouwenspersonen op
onze school zijn Henriette Oldenkotte en Marion Hams.
Parkeerplaats
Naast de BSO (Smallsteps) aan de Fazantstraat is een parkeerplaats voor een ouder van onze school
met een invalidekaart. Deze invalideparkeerplaats is door een bord duidelijk aangegeven.
’s Morgens staan er regelmatig fietsen van ouders. We willen u verzoeken de fietsen elders neer te
zetten, zodat deze ouder ook goed kan in- en uitstappen.
Naschoolse activiteiten
Op de maandag en donderdag maken veel kinderen gebruik van de mogelijkheid om typeles,
gitaarles en/ of blokfluitles te volgen. Mocht u ook iets aan willen bieden aan kinderen op de dinsdag
of vrijdag na schooltijd, dan gaan we graag in gesprek.
Keenderdag 17 oktober
Afgelopen woensdag hadden alle kinderen van Stichting Keender een dag vrij. Het personeel van
Stichting Keender had namelijk haar tweejaarlijkse studiedag. Dit keer was het strategisch
beleidsplan 2019-2023 de rode draad. In dit beleidsstuk draait het om “eigenaarschap”,
“vakmanschap” en “partnerschap”. Aan ons de schone taak om dit jaar deze pijlers uit te werken in
het nieuwe schoolplan, zodat het zichtbaar wordt in ons dagelijks handelen op school.

