Nieuwsbrief 25 januari 2019
Audit
Donderdag 31 januari zal op onze school een audit plaatsvinden. In het kader van de
kwaliteitsontwikkeling is het van belang om als schoolteam de onderwijsresultaten (in de breedste
zin van het woord) te analyseren en te evalueren. De opvattingen van mensen van buiten de school
dragen bij aan een goede oordeelsvorming. Daarom zet Stichting Keender sinds 2016 audits in.
Tijdens een audit worden o.a. lesbezoeken uitgevoerd, documenten van de school geanalyseerd en
vinden gesprekken plaats met directie, intern begeleiders, leerkrachten en leerlingen. Tijdens de
audit wordt aangesloten bij het waarderingskader van de onderwijsinspectie en wordt gekeken naar
de volgende kwaliteitsaspecten:
 Onderwijsresultaten;
 Onderwijsproces;
 Schoolklimaat;
 Kwaliteitszorg en ambitie.
Wij zijn benieuwd naar de bevindingen van het auditteam. Natuurlijk zullen wij jullie naderhand
informeren over de uitkomsten van deze audit.

Staking 15 maart
Op vrijdag 15 maart organiseren de Algemene Onderwijsbond (AOb) en FNV een onderwijsstaking,
waaraan alle onderwijssectoren van basisschool tot universiteit meedoen. Het is belangrijk dat
serieus in onderwijs wordt geïnvesteerd omdat het met forse en urgente problemen kampt. Zo dreigt
het lerarentekort alleen maar groter te worden. Leerlingen en onderwijspersoneel zijn hiervan de
dupe. Het is van groot belang dat hiervoor oplossingen worden gevonden. Omdat een groot deel van
ons team heeft aangegeven achter deze actie te staan en op 15 maart te zullen staken, is onze school
op 15 maart gesloten.

Sneeuwbrigade
Deze week is de ouder-sneeuwbrigade voor het eerst dit jaar weer
actief geweest. Heel fijn dat we met hulp van deze ouders delen van
het plein en het fietspad naar school snel sneeuwvrij konden maken.
We kunnen nog meer ouders in deze brigade gebruiken, want niet
iedereen kan natuurlijk altijd. Er is een app-groep gevormd, waarin een
berichtje wordt geplaatst wanneer er sneeuw geruimd moet worden.
Wil jij ook wel helpen, meld je dan even bij Martine.

Spelmaterialen spaaractie AH
Bij de Buurtspaaractie van AH, waarbij
Airmiles aan onze school gedoneerd konden
worden, is voor bijna €1000,- aan
buitenspeelgoed gespaard. Vorige week
vrijdag zijn de materialen aan ons
overhandigd. De kinderen die erbij waren,
waren erg enthousiast over de mooie
spullen.
Iedereen die mee gespaard heeft, en
natuurlijk AH Kamphuis, hartelijk bedankt!
Wij gaan er veel speelplezier aan beleven.

Parkeren Hassinkborgh
Na het plaatsen van de door de Kinderraad gemaakte verkeersborden aan de Hassinkborgh voor het
plein, wordt hier niet (nauwelijks) meer geparkeerd. Daarmee zijn de kinderen, wij als team, maar
ook veel ouders heel blij. Zo kunnen we allemaal veilig ons plein bereiken vanaf de Hassinkborgh.
Parkeren op het terrein van het kantorencomplex aan de Hassinkborgh is echter niet toegestaan.
Deze parkeervakken zijn bedoeld voor medewerkers en bezoekers van de bedrijven in dat gebouw.

Vanuit de OB
Nationale Voorleesdagen
Vrijdag 1 februari komt er een brandweervrouw naar onze school. Zij zal de hele ochtend aan
groepjes kinderen uit de onderbouw komen voorlezen uit het prentenboek ‘Oei, de taart!’
Kookworkshops
De kinderen uit de onderbouw vinden het enorm leuk om te koken. Zij zouden het heel fijn vinden
wanneer zich ouders inschrijven voor de kookworkshops, zodat zij allemaal aan de beurt kunnen
komen.
Het hoeven geen ingewikkelde recepten te zijn en op school zijn ideeën aanwezig. Schrijf je daarom
in op de lijsten op het whiteboard bij de ingang van de OB. Voor vragen kun je terecht bij Alice.

Vanuit de BB
A.s. maandag gaan de kinderen van de groepen 7 en 8 basketballen tegen kinderen van andere
basisscholen uit Haaksbergen. Ze spelen ’s middags hun wedstrijden in sporthal De Els en sporthal De
Bouwmeester. Fijn dat zich voldoende ouders hebben aangemeld om te coachen. Zo kunnen alle
teams goed begeleid worden. Wij wensen de kinderen een heel sportief en gezellig toernooi!

Gevonden
Op de parkeerplaats bij school is een persoonlijke OV-chipkaart gevonden. De eigenaresse kan deze
bij Martine ophalen.

Website
Bij de berichten is geplaatst:
 Een flyer voor een workshop Technology Elektriciteit voor leerlingen groep 6, 7 en 8;



Een bericht van Europa Kinderhulp die gastouders zoekt om kinderen die het minder goed
hebben een fijne vakantie in Nederland te bezorgen.

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
28-01
Basketbaltoernooi groepen 7 en 8
31-01
Audit
05-02
Kinderraad
12-02
OR
19-02 en 20-02
Definitieve adviesgesprekken groep 8
20-02
MR
22-02
Studiedag: kinderen vrij.
25-02 t/m 01-03
Voorjaarsvakantie
04-03
Carnaval
06-03
Hoofdluiscontrole
08-03
Portfolio mee naar huis
12-03 en 13-03
Ontwikkelingsgesprekken gr. 1 t/m 7
15-03
Onderwijsstaking: de school is gesloten!

