
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 03 2022-2023 

 

Sinterklaas is weer in het land met zijn pieten en de heenreis ging wederom met de nodige 

problemen. Gelukkig is hij toch afgelopen zaterdag aangekomen en zal hij de komende weken weer 

zorgen voor spanning, vreugde en plezier. Op school wordt van alles georganiseerd rondom het feest 

door het team en de Ouderraad en we zorgen samen voor een leuke tijd op school. Maandagmorgen 

5 december bezoeken de Sint en zijn pieten onze school. Meer informatie hierover volgt nog. 

 

Nieuwbouw 

Maandag 14 november stond er een artikel in Tubantia over de verlenging van de opvang in het oude 

schoolgebouw van de Dr. Ariens. We hebben goed overleg gehad met de gemeente Haaksbergen. 

Omdat niet eerder dan in april 2023 gesloopt hoeft te worden, kunnen de gebouwen nog drie 

maanden  langer gebruikt worden voor de opvang van de vluchtelingen.  

 

Personeel 

Helma Orriens is aan het re-integreren in groep 1-2B. Marga Nibbelink werkt elke maandag t/m  

woensdag in deze groep en Sanne Scholten vervangt Helma zolang dit nog nodig is. 

Petra Leferink is twee weken geleden ziek gemeld en zal voorlopig nog niet terugkomen op school. 

We wensen haar veel beterschap en een goed herstel. We zijn bezig met continuiteit te zoeken in de 

vervanging van haar in groep 6B. In groep 6A is vanwege de afwezigheid van Petra al enkele 

maanden Guler op de woensdag in de groep.  

Madelon Dirks uit groep 5A is in verwachting van haar tweede kind en helaas ondervindt ze hiervan 

veel klachten. Hopelijk voelt ze zich snel wat beter en zien we haar weer terug op school. 

 

Op dit moment kunnen vervangingsverzoeken meestal nog worden ingevuld. We doen altijd onze 

uiterste best om dagelijks voldoende leerkrachten te hebben. Als het onverhoopt niet lukt, vangen 

we de eerste dag de groep altijd op en als de dag of dagen daarna geen invaller beschikbaar is, kan 

het zijn dat een groep thuis moet blijven.  

 

Bezoek Raad van Toezicht 

Morgenmiddag komen twee leden van de Raad van Toezicht van Stichting Keender een kijkje nemen 

bij ons op school. Ze zullen in de groepen kijken, een rondleiding krijgen van de leerlingenraad, een 

gesprek hebben met ouders van de OR en de MR en met het team.  

De leden zien uit naar het bezoek, omdat zij zich graag breed en persoonlijk laten informeren over de 
ervaringen van verschillende betrokkenen met het leren en werken bij Keender. 
De Raad van Toezicht wil bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteit van  



het bestuur en de maatschappelijke opdracht van Keender. We heten hen van harte welkom! 
 
Hiro en schooljudo 

De 7 judowaarden staan centraal. 
 

Vertrouwen ‘op elkaar kunnen rekenen’ 
Samenwerken ‘elkaar altijd helpen’ 

Respect ‘alles en iedereen in hun waarde laten’ 
Beheersing ‘in balans blijven’ 

Weerbaarheid ‘sterk staan en volhouden’ 
Discipline ‘doen wat nodig is’ 

Plezier 'lachen en veel lol maken' 
 
Alle kinderen krijgen het aanbod van Hiro gedurende het schooljaar gericht op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. De groepen twee, vijf, zeven en acht hebben de afgelopen acht weken ook Schooljudo 
gehad waarin de disciplines nog eens fysiek aan bod kwamen. Wilt u hier thuis ook iets mee, dan 
biedt Hiro het stoeiboek aan. Deze is via deze link gratis aan te vragen: Stoeiboek (hiro.school)  
 
Spelletjes 
Als het in de pauzes hard regent blijven de kinderen vaak binnen. Het is dan leuk om samen een 
bord- of kaartspel te spelen. We hebben op dit moment niet voldoende spelletjes. Heeft u een leuk 
bord- of kaartspel over, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht. Zij kan het beste bepalen of het 
geschikt is voor de betreffende groep 
 

Boeken en Lezen is Top (LIST)!  

Als je wilt dat de kinderen lezen, moet je ook leuke en interessante boeken aanbieden. Daarom is 

onze gehele bibliotheek uitgebreid met heel veel nieuwe boeken. De kinderen hebben zelf 

aangegeven welke boeken en series ze leuk vinden. Neem gerust eens een kijkje. 

Tip voor de Sint: geef ook eens een boek! 

 

 
 

                         
 

De opbrengst van de Boekenmarkt was €312,70! 

https://www.hiro.school/stoeiboek


 



 



 


