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Nieuwsbrief 23 januari 2018 

Wij kijken uit naar het Carnavalsfeest op vrijdag 9 

februari aanstaande. Alle kinderen hebben vorige 

week een persoonlijke uitnodiging gekregen. 

Hiernaast zien jullie prins Ramon Freriksen en zijn 

adjudanten Lennert Berkers en Henri Tijhuis van 

Carnavalsvereniging Sterzo uit Goor. Vrijdag zullen 

zij onze school komen bezoeken met hun gevolg! 

Rooster ouder (en kind) gesprekken 

Vandaag gaat het rooster voor de ouder (en kind) gesprekken op dinsdag 20 februari en 

woensdag 21 februari op papier mee. Tijdens het plannen hebben wij zo veel mogelijk 

rekening gehouden met jullie wensen. Mochten jullie toch niet kunnen, willen jullie dan zelf 

met iemand ruilen en dit doorgeven aan desbetreffende juf. Vanaf groep 5 vinden wij het 

fijn dat jullie kind ook aanwezig is bij het gesprek. De leerlingen van groep 8 krijgen ook hun 

schooladvies en daarom is voor deze gesprekken 15 minuten gepland. Wij gaan er van uit 

dat alle kinderen van groep 8 bij het gesprek aanwezig zijn. 

Welkom Milan 

Vorige week is Milan ten Asbroek begonnen in groep 1. Wij wensen hem heel veel plezier bij 

ons op school. 

Vastenproject 

Woensdag 14 februari is het Aswoensdag. Op school hebben wij dan een viering met de  

kinderen. Ieder jaar doen wij ook mee aan de vastenactie. Dit jaar gaan we sparen voor een 

weeshuis en de Victor Braun school. De school en het weeshuis staan in de stad Mbala in 

een sloppenwijk. Op de Victor Braunschool zitten kinderen die gehandicapt zijn. Alle 

kinderen van de Albatros krijgen woensdag 14 februari een vastenzakje mee om geld in te 

sparen voor de vastenactie. Het geld kunnen kinderen sparen door thuis iets extra’s te doen, 

bijvoorbeeld papa en mama helpen met klusjes. Of juist door een keer iets niet te kopen, 

bijvoorbeeld geen snoep. Het is dus niet de bedoeling dat kinderen langs de deuren gaan om 

geld te vragen. 

Expressie 

Woensdag 21 februari zijn de groepen 1-2-3 aan de beurt voor expressie. De voorstelling 

begint om 11.15 uur. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken. 

Bezoek aan de bieb 

In het kader van de voorleesweken gaan de groepen 1 en 2 aanstaande donderdag naar de 

bieb in Goor. Daar zullen ze gaan luisteren naar een verhaal dat wordt voorgelezen door….? 

Dat is nog een verrassing! 
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Groep 4 gaat naar de Reggehof 

Donderdag gaat groep 4 naar de Reggehof. Zij gaan genieten van de voorstelling ‘Ik lees een 

tafel’. Wij wensen de kinderen alvast heel veel plezier! 

Juf Esther 

Onze conciërge juf Esther Spijkerman is een tijdje niet op school. Zij heeft een aantal dagen 

in het ziekenhuis gelegen en heeft een bloedtransfusie gehad. Hiervan moet ze nu thuis 

herstellen. Wij wensen haar heel veel beterschap en we hopen dat ze weer snel bij ons op de 

Albatros kan zijn.  

Vacatures Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR)  

Keender, schooljaar ’18-‘19 

 
Alle Keenderscholen hebben een MR, een 
medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit 
personeelsleden en ouders. 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 
ouder- (met tenminste een kind op een school van Keender) als 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.  

In het schooljaar 2018-2019 zijn er vacatures bij de Keender GMR. Er zijn plaatsen in te 

vullen in zowel de ouder- als in de personeelsgeledingen. Alle GMR leden worden 

gefaciliteerd voor hun lidmaatschap. Er worden in juni/juli 2018 

verkiezingen gehouden. Alle Keender MR-en stemmen dan op de 

kandidaten. Oudergeledingen stemmen op ouderkandidaten en 

personeelsleden stemmen op personeelskandidaten.  

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!  
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Belangrijke data in januari en februari 

09-02-18 Carnaval op school 

14-02-18 Aswoensdag 

14-02-18  Schoolzwemmen groep 3-4-5 

15-02-18 Rapport 1 gaat mee 

15-02-18 Directie tweedaagse Keender, juf Chantal afwezig 

16-02-18  Directie tweedaagse Keender, juf Chantal afwezig 

17-02-18 OUD PAPIER 

20-02-18 Nieuwsbrief 

20-02-18 Oudergesprekken rapport 1 

21-02-18 Expressie groep 1-2-3 om 11.15 uur 

21-02-18 Oudergesprekken rapport 1 

22-02-18 Groep 3-4 proefjes ‘Zintuigen’ bij Doesgoor 

22-02-18  Groep 4 rondje kerk 

23-02-18  Afscheid juf Leni 

26-02-18 Voorjaarsvakantie t/m 02-03-18 

03-03-18 OUD PAPIER 


