Nieuwsbrief 7 december 2018
Audit
In het systeem van kwaliteitszorg worden binnen de Stichting Keender sinds het schooljaar 20162017 interne audits uitgevoerd. Elke school wordt volgens een cyclus bezocht door een auditteam
dat lesbezoeken uitvoert, schooldocumenten analyseert, gesprekken voert met directie, intern
begeleider(s), leerkrachten, leerlingen en ouders. Tijdens de audit wordt aangesloten bij het
waarderingskader van de onderwijsinspectie en richt het auditteam zich op de onderstaande
kwaliteitsaspecten:
 Onderwijsresultaten
 Onderwijsproces
 Schoolklimaat
 Kwaliteitszorg en ambitie
De school voert voorafgaand aan een audit eerst een zelfevaluatie uit op deze kwaliteitsaspecten.
In november 2016 hebben wij als school onze eerste audit gehad. Donderdag 31 januari zullen wij
wederom bezocht worden voor een audit. Natuurlijk zullen wij jullie informeren over de uitkomsten
van deze audit.

Vanuit de OR
Sinterklaas
Afgelopen woensdag was het groot feest op school, want toen kwam
Sinterklaas ons met een zevental pieten bezoeken. De Sint was van plan om met een luchtballon naar
school te komen en daarom hadden enkele pieten vooraf een landingsplaats op de taartpunt
gemaakt. Dinsdag hebben de kinderen de hele dag na kunnen denken wat dat nou was daar op het
grasveld. En nee, het was geen invasie van de eikenprocessierups.
Woensdagochtend was het al vroeg gezellig druk op het schoolplein en vol verwachting werd de
hemel afgespeurd. Door slecht kaartlezen door de piet werd school helaas gemist en landde de
luchtballon op het voetbalveld van Bon Boys. Gelukkig was het niet al te ver lopen en kon het feest
toch nog op tijd beginnen.

De hele ochtend hebben kinderen voor hem op kunnen treden, vragen
kunnen stellen, een hand of high five geven en werden er foto’s met
de Sint gemaakt. De schatkamer was wederom een groot succes, met
dank aan de medewerking van Intertoys. De kinderen in de
bovenbouw hadden de Sint heel goed geholpen door prachtige
surprises en gedichten te maken.
Hartelijk dank aan allen die ervoor hebben gezorgd dat we met de
kinderen een prachtig sinterklaasfeest hebben kunnen vieren. We
willen daarbij ook de firma Borggreve niet vergeten.

Kerstviering
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief kunnen jullie de informatie rondom de Kerstviering op donderdag
20 december vinden. Dit jaar gaan we in de dagen voor Kerst meedoen aan een inzamelingsactie
voor een goed doel. Het goede dat wij als school en OR hebben gekozen is de Voedselbank. In de
brief lees je hierover meer. We hopen dat we met z’n allen veel gaan inzamelen voor dit doel!

Ramen lappen
Zaterdag 5 januari 2019 zullen de ramen weer worden gelapt. Jullie hulp is daarbij zeer gewenst!
Aanmelden is mogelijk via http://ramenlappen.bs-loshoes.nl/ of via de inschrijflijsten die maandag in
de mentorgroepen hangen. We hopen op een grote deelname, zodat de klus snel geklaard is.

Kerstkaarten
In de afgelopen jaren hebben wij gezien dat kinderen het leuk vinden om elkaar kerstkaarten te
geven. Bij het uitdelen van kerstkaarten hanteren we hetzelfde beleid als bij het uitdelen van
uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes (zie schoolgids). Dit betekent dat we jullie vragen om de
kerstkaarten buiten de school en het schoolplein uit te delen om teleurstelling bij andere kinderen te
voorkomen. We zien namelijk dat niet alle kinderen kerstkaartjes krijgen.

Vanuit de OB
Regenpakken
We zouden graag een aantal regenpakken krijgen voor de kinderen, zodat we met slecht weer ook
met een groepje kinderen naar buiten kunnen om lekker in de regen te spelen. Laarzen hebben we al
genoeg; het gaat om de regenpakken.
Versieren
Voor aanstaande maandag (10 dec.) zoeken wij in de onderbouw nog ouders die ons willen helpen
met het versieren van de bomen en de ruimte. We starten daarmee direct om half 9. Ook voor de
laatste vrijdag voor de vakantie (21 dec.) zoeken we ouders die ons dan willen helpen met opruimen.
Ouders die maandag willen helpen, kunnen gewoon aansluiten. Opgeven is niet nodig.

Website
Bij de berichten is geplaatst:
 Een uitnodiging van de kleuterkerk voor kerst
Bij de fotoalbums zijn foto’s van het sinterklaasfeest geplaatst.

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
20-12
Kerstviering
05-01
Ramen lappen
08-01
Kinderraad
08-01
OR
09-01
Hoofdluiscontrole
16-01
MR
28-01
Basketbaltoernooi groepen 7 en 8
31-01
Audit

