Nieuwsbrief 24 februari 2017

Wij wensen iedereen een
Tevredenheidsonderzoek
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat ons doel was 60% ingevulde tevredenheidsonderzoeken. We hebben dit doel net niet gehaald: 171 ouders van de 300 aangeschreven ouders
hebben gereageerd. Daarmee hebben we 57% gerealiseerd. We willen de ouders heel erg bedanken
voor het invullen van het onderzoek.
Zodra de uitkomst van dit onderzoek bekend is, zullen wij deze met jullie delen.

Benoemingsadviescommissie nieuwe directeur
Woensdagavond is de benoemingsadviescommissie (BAC) voor het eerst bijeengekomen. De BAC
bestaat uit twee leden vanuit het team (Karin Keizers en Wilma Huinink), twee leden uit de MR
(Edwin Slot en Ursula Peters), één Keender directeur (Léon Klaczynski) en de P&O functionaris (Joyce
Hulsman).
De eerste bijeenkomst stond in het teken van de procedure en het verzamelen van input voor een
profielbeschrijving. Hierbij werd input gegeven vanuit het team, de MR en de Kinderraad. Daarnaast
is er ook een Keender functieomschrijving directeur. Op 7 maart a.s. zal de vacature intern binnen de
Keender organisatie verspreid worden. Op 23 maart a.s. zijn de gesprekken gepland. Indien er geen
interne kandidaat geschikt bevonden wordt, zal de vacature extern uitgaan.

Audit
In november afgelopen jaar heeft onze school bezoek gehad van het Keender auditteam. In eerdere
nieuwsbrieven hebben wij jullie daar al over geïnformeerd. Bij deze nieuwsbrief sturen wij jullie ter
kennisgeving een samenvatting van het verslag dat wij van deze audit hebben ontvangen.
Wij zijn erg blij zijn met de resultaten van deze audit. Het bevestigt het beeld dat we op de goede
weg zijn. Natuurlijk zijn er ook aanbevelingen gedaan door het auditteam om ons onderwijs verder te
ontwikkelen. Deze aanbevelingen hebben we in het team besproken. Sommige aanbevelingen zijn
direct opgepakt en andere zullen terugkomen in ons jaarplan voor het komende schooljaar.
Wij zijn benieuwd naar jullie reactie op dit auditverslag.

Vanuit de OR
Hoofdluis
Woensdag 8 maart is weer de gebruikelijke hoofdluiscontrole na een
vakantie. Deze dag is ook de Landelijke Luizendag. Een reden voor ons om
de hulpouders, die zich telkens weer inzetten bij de controles, die dag
even in het zonnetje te zetten.
Op 7 maart krijgen de kinderen een folder mee met daarin informatie over deze landelijke dag.
Carnaval
Gistermiddag hebben we weer een feestelijke carnavalsmiddag gehad. Naast dansen en hossen op
muziek, hebben kinderen zich vermaakt met veel verschillende spellen en creatieve activiteiten. In de
OB stond ook een springkussen in de speelzaal. De ranja en een zakje snoep maakte deze middag
compleet.
Rabobank Clubkas Campagne
De oudervereniging van onze school doet mee met de Rabobank Clubkas Campagne. Tijdens deze
campagne kunnen leden van de Rabobank-Haaksbergen vanaf 1 maart a.s. hun stem uitbrengen op
de vereniging of instelling die zij een warm hart toedragen, waaronder dus onze oudervereniging.
Hoe meer stemmen, hoe groter de bijdrage!
Een stem kan uitgebracht worden door leden van de Rabobank. Zij krijgen twee stemmen. Leden
ontvangen van de bank een uitnodiging om te stemmen. Klanten van de Rabobank hebben een mail
gehad waarin aangegeven staat dat, wanneer zij geen lid zijn, zij alsnog lid kunnen worden en dan
ook kunnen stemmen.
Willen jullie een stem op onze oudervereniging uitbrengen? Mogelijk zijn ook grootouders lid van de
Rabobank. Willen jullie hen vragen om op ons te stemmen? Wij staan onder het item
“Maatschappelijk”. Stemmen kan tot 1 april a.s.
Alvast heel erg bedankt. We hopen dat we net als vorig jaar onze kas met een mooi bedrag kunnen
spekken door deze actie!

Vanuit de MB
Mentorgroep Carla en Mirjam
In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat Carla nog langer ziek blijft. We hebben Linda
Meijburg bereid gevonden om na de voorjaarsvakantie in deze groep op maandag en dinsdag Carla
te vervangen. Linda werkt ook donderdag en vrijdag in groep 3b als vervangster van Yvonne. Mirjam
werkt de andere dagen in de groep 4b. De ouders van deze groep zijn deze week al via de mail door
ons geïnformeerd.

Vanuit de BB
Mentorgroep Madelon
Eén keer in de veertien dagen op woensdag werkt Mirjam in deze mentorgroep. Daarnaast werkt
Mirjam in haar eigen mentorgroep 4b. In deze mentorgroep is Carla ziek en blijft ook waarschijnlijk
nog wat langer ziek. Om de continuïteit in deze mentorgroep te waarborgen, zal Mirjam
waarschijnlijk tot aan de meivakantie niet in de mentorgroep van Madelon werken. Het gaat hierbij
om 3 keer een woensdagmorgen (Zie ook het bericht ‘Vanuit de MB’). In overleg met Madelon
hebben wij Ton ten Hagen gevraagd als vervanger. Hij heeft aangegeven dat hij komt.

Website
Op de site is een uitnodiging voor de kleuterkerkviering op 12 maart a.s. geplaatst. Ook is een flyer
van de woensdagmiddagactiviteiten in het Kulturhus geplaatst.
Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
27-02 t/m 03-03
06-03 t/m 10-03
06-03
08-03
08-03
09-03
10-03
14-03
15-03 en 16-03
17-03
22-03
22-03
12-04
14-04
17-04
18 t/m 20-04
21-04

Voorjaarsvakantie
Tussen 15.15 uur en 16.30 uur aanmelden nieuwe leerlingen
Kijkochtend OB met inschrijving
Kijkochtend OB met inschrijving
Hoofdluiscontrole (Landelijke Luizendag)
Kijkochtend OB met inschrijving
Portfolio mee naar huis en leerlijnenapplicatie open
OR
Ontwikkelingsgesprekken groepen 1 t/m 7
Kijkochtend OB met inschrijving
Kijkochtend OB met inschrijving
Nationale Opschoondag gr. 6
Handbaltoernooi gr. 7 en 8
Paasfeest
Tweede Paasdag, alle kinderen vrij
Eindtoets PO gr. 8
Koningsspelen

