Nieuwsbrief 14 december 2018
Vanuit de OR
Kerstviering
Donderdag 20 december vieren we het kerstfeest op school. Denken jullie
eraan je kind(eren) ’s morgens alvast een plastic bord, beker, lepel en vork mee naar school te
geven? Graag in een plastic zak en alles voorzien van naam.
Vanaf 17.45 uur kunnen de hapjes naar binnen worden gebracht. De kinderen blijven dan met hun
jas aan in de mentorgroep en de ouders gaan weer naar buiten. Om 18.00 uur treden de kinderen
gezamenlijk op buiten op het grasveld. Het kerstfeest eindigt om 19.30 uur. Ouders zijn in de
tussentijd van harte welkom op het plein voor een drankje en een hapje!
Voedselbank
Er zijn al heel wat dozen voor de Voedselbank gevuld. Fijn dat jullie dit doel zo goed ondersteunen.
Vrijdag 21 december worden de dozen opgehaald. Tot die tijd kunnen er nog spullen worden
ingeleverd.

Vacature voor een ouder t.b.v. Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR)
Keender
Alle Keenderscholen hebben een MR, een
medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit
personeelsleden en ouders van een school. 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 zes ouder- (met
tenminste een kind op een school van Keender) als zes 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.

Sinds de start van het schooljaar 2018-2019 zijn we nog steeds op zoek naar
een ouder voor de GMR.
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 OB
Houten wijnkistjes
We ontvangen graag lege houten wijnkistjes om mee te kunnen knutselen.

Vanuit de BB
Workshop techniek
Aanstaande maandag willen we graag een techniek workshop aanbieden waarbij soldeerbouten
nodig zijn. We komen nog een paar soldeerbouten tekort. Zijn er misschien ouders die hun
soldeerbout deze dag willen uitlenen? Je mag de soldeerbout voorzien van naam op het aanrecht in
het atelier van de bovenbouw neerleggen, aan een mentor in de BB afgeven of op kantoor. Je kind
kan de soldeerbout maandagmiddagmiddag weer meenemen naar huis. Alvast bedankt!
Basketbaltoernooi
Maandag 28 januari hebben de groepen 7 en 8 een basketbaltoernooi. Het tijdstip (ochtend of
middag) is nog niet bekend. Wij zijn alvast op zoek naar enthousiaste ouders die een team willen
coachen. Je kunt je opgeven middels een mail of even langskomen bij de mentor.

Website
Bij de berichten is geplaatst: er zijn geen nieuwe berichten geplaatst
Bij de fotoalbums zijn foto’s van de pietenmiddag en een tweede album met 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
05-02
Kinderraad
12-02
OR
20-02
MR
22-02
Studiedag: kinderen vrij.

