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Nieuwsbrief 2 oktober 

 

Het schooljaar is in volle gang en er wordt in alle groepen hard 

gewerkt. Kinderen werken zelfstandig en kinderen werken ook 

samen. Coöperatief werken noemen we dat. Hiernaast op de 

foto kunnen jullie zien dat de kinderen van groep 4 al heel goed 

kunnen samenwerken. De betrokkenheid is groot. 

 

Ouder en kind gesprekken 

Dinsdag 13 november en woensdag 14 november zijn de welbevindgesprekken gepland. 

Voor groep 1 t/m 4 zijn dit oudergesprekken en voor groep 5 t/m 8 zijn dit ouder en kind 

gesprekken. In deze gesprekken staat het welbevinden van kinderen centraal. Wat gaat 

goed, wat is lastig, waar is hulp nodig en van wie is hulp nodig, zijn onderwerpen die aan bod 

komen.  

De gesprekken worden gepland op de middag en vroeg in de avond. Wij gaan er van uit dat 

jullie beide dagen kunnen. Kunnen jullie een dag of tijdstip niet, graag deze week 

doorgeven via de mail of een briefje bij de leerkracht. Wij willen graag voor de 

herfstvakantie de planning voor de gesprekken maken. 

 

Fietscontrole 

Elk jaar worden de fietsen van de kinderen van groep 3 t/m 8 gecontroleerd door de mensen 

van Veilig Verkeer Nederland. Onze verkeersouders helpen daarbij. De fietscontrole is 

volgende week woensdag 10 oktober. Willen jullie de kinderen die dag op de fiets naar laten 

gaan of brengen? 

 

Sponsorloop 

Vrijdag 12 oktober is de sponsorloop voor SOS the Hike. We beginnen om 13.30 uur bij het 

Doesgoor. Iedereen is van harte welkom om de kinderen aan te komen moedigen. De 

buurtsportcoaches zullen een uitdagend parcours uitzetten. Na afloop mogen jullie jullie 

kind(eren) vanaf het Doesgoor meenemen naar huis. Kinderen die niet opgehaald worden bij 

het Doesgoor, gaan mee terug naar school. (Wij gaan allemaal lopend naar het Doesgoor, de 

fietsen blijven op school). 

 

Sportcircuit 

De buurtsportcoaches zijn enthousiast begonnen met de gymlessen bij ons op school. Zij 

gaan ook op ons schoolplein voor kinderen een sportcircuit organiseren. Dit gaan zij doen op 
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dinsdagmiddag 16 oktober voor groep 1 t/m 4 en op donderdagmiddag 18 oktober voor 

groep 5 t/m 8. De gymles voor groep 2-3 gaat dan op de dinsdagmiddag niet door. Voor het 

sportcircuit zijn gymkleren niet nodig, makkelijk zittende kleding is die dag wel handig. 

 

Keenderdag 

Elke twee jaar wordt er door stichting Keender een personeelsdag georganiseerd voor alle 

leerkrachten van Keender. Dit is op woensdag 17 oktober. De kinderen van de Albatros zijn 

die dag allemaal vrij. Het strategisch beleidsplan van Keender staat deze dag centraal voor 

ons. Eigenaarschap, vakmanschap en partnerschap zijn de hoofdonderwerpen. 

 

Kijkavond 

Vandaag, woensdag 3 oktober, begint de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema ‘Kom 

erbij!’. Wij sluiten de Kinderboekenweek af met een kijkavond. Op deze avond kunnen jullie 

samen met jullie kind(eren) op school alle gemaakte producten van de afgelopen periode 

komen bewonderen. De kijkavond is van 18.00 uur tot 19.00 uur. 

 

Belangrijke data oktober 

04-10-18 MR vergadering 

10-1018 Fietscontrole 

12-10-18 Sponsorloop SOS the Hike bij het Doesgoor ’s middags onder schooltijd 

16-10-18 Nieuwsbrief 

16-10-18 Sportcircuit op het schoolplein ‘s middags voor groep 1 t/m 4 

17-10-18 Alle kinderen zijn vrij i.v.m. de Keenderdag, de personeelsdag van Keender 

18-10-18 Sportcircuit op het schoolplein ’s middags voor groep 5 t/m 8 

18-10-18 Kijkavond, afsluiting van de Kinderboekenweek (18.00 – 19.00 uur) 

22-10-18   tot en met maandag 29-10-18 Herfstvakantie (maandag 29-10-18 heeft het 

team een studiedag en zijn alle kinderen dus nog een dagje vrij) 

31-10-18 OR vergadering 

 


