Nieuwsbrief 2 februari 2018
Vanuit de OR

Alaaaaaf!!!
Op vrijdagochtend 9 februari vieren we Carnaval op Los Hoes!
Kom je dan ook gezellig verkleed naar school om dit feestje met ons mee te vieren?
We maken er een gezellige ochtend van met leuke activiteiten!
Voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd.
Je mag serpentines meenemen, maar geen confetti of spuitserpentine.
GYM: De gym vervalt deze ochtend!
Wij hebben er zin in, jullie hopelijk ook!
Groetjes de Carnavalscommissie,
Sabina, Merlinde, Sabrina, Karin, Daniela en Hanneke

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!

Vanuit de MB en BB
Kosteloos materiaal
Voor zowel de MB als BB zijn wij op zoek naar kosteloos materiaal waarmee de kinderen kunnen
gaan knutselen.
Basketbaltoernooi
De groepen 7 en 8 hebben afgelopen maandag een leuk, sportief basketbaltoernooi gehad. Alle
teams hebben met veel inzet gespeeld en konden, dankzij de ondersteuning van de ouders, ook
allemaal goed begeleid worden. Eén team uit groep 8 is uiteindelijk op de 4de plaats geëindigd en één
team uit groep 7 was de verliezend finalist. Mooie prestaties dus vanuit Los Hoes!

Open dag Kindcentrum Los Hoes
Ouders van wie hun kind tussen 1 oktober 2018 en 1
oktober 2019 vier jaar oud wordt, moeten hun kind voor 1
april a.s. gaan aanmelden bij een basisschool.
Kennen jullie ouders die interesse hebben in onze school?
Willen jullie hen dan op de hoogte stellen van onze open
dag? Iedereen is van harte welkom!

Website
Er is een bericht geplaatst over het kindercarnaval op 9 februari a.s.
Ook is het fotoalbum van het basketbaltoernooi van de groepen 7 en 8 geplaatst.

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
09-02
Carnaval
14-02
Open Dag Kindcentrum Los Hoes (vanaf 16.00 uur)
20-02 en 21-02
Definitief Adviesgesprekken groep 8
23-02
Studiedag: kinderen vrij!
07-03
Hoofdluiscontrole
07-03
MR
09-03
Portfolio mee naar huis en openstelling leerlijnen
14-03 en 15-03
Ontwikkelingsgesprekken gr. 1 t/m 7
21-03
Studiedag: kinderen vrij!

