
 

Nieuwsbrief 24 september 2021  

 

 
Week tegen pesten 
Van 27 september t/m 1 oktober 2021 organiseert Stichting School & Veiligheid de week tegen 
pesten. Het motto dit jaar is: Buitensluiten? Uitgesloten! 
In de verschillende bouwen zal hier aandacht aan worden besteed. Dit kan zijn door 
groepsgesprekken, verschillende spelvormen of activiteiten. Het doel is om een groepsklimaat te 
creëren, waar iedereen erbij hoort, een plek heeft en zich welkom voelt. Buitensluiten hoort daar 
niet bij! Onze interne vertrouwenspersoon, Mirjam Reterink, zal in deze week de groepen 3 t/m 8 
bezoeken en uitleggen wat zij voor kinderen kan betekenen als zij zich niet prettig voelen.  
Door mee te doen aan de week tegen pesten, willen we een goede start in het nieuwe schooljaar 
maken waarin we met elkaar zorgen voor een fijne en veilige school. 
 
 
Startgesprekken 
Op 12 en 13 oktober zijn de startgesprekken. Na lange tijd kunnen we deze gesprekken weer fysiek 
op school houden. Heel fijn dat we jullie dan weer in school mogen ontvangen! 
Maandag zullen de uitnodigingen voor deze gesprekken worden meegegeven. Dan zullen, aan de 
kinderen die het betreft, ook de uitnodigingen voor het startgesprek met mentor én intern 
begeleider worden meegegeven. 
Op de inleverstrook kunnen jullie eventueel een voorkeursdag aangeven. We moeten voor ongeveer 
250 gezinnen deze gesprekken inplannen. We hebben in het verleden gemerkt dat er ouders zijn die 
ook voorkeurstijden aangeven. Jullie zullen begrijpen dat het voor ons onmogelijk is om bij de 
planning ook daarmee rekening te houden. 
 
 
Studiedag 
Woensdag 29 september heeft het team een studiedag. De 
kinderen zijn dan de hele dag vrij. 
’s Ochtends zal het team verder geschoold worden in het 
geven van lessen Close Reading: een aanpak voor het 
begrijpend lezen van teksten. 



’s Middags gaan we ons verder verdiepen in formatief assessment, mindset en input verzamelen voor 
het nieuw te ontwikkelen strategisch beleidsplan van stichting Keender. 
 

 
Vanuit de OB en MB 
Van 6 t/m 17 oktober is de Kinderboekenweek met het thema: “Worden 
wat je wil”. Het is erg interessant en leerzaam voor de kinderen als er 
(groot)ouders zijn die iets willen vertellen over hun beroep. 
Wij willen dit in de MB graag plannen op dinsdagmiddag 12 oktober om 
13.00 uur. Je kunt je opgeven bij Moniek (m.breukers@keender.nl ). Als 
dit moment niet uitkomt, maar je wilt wel iets vertellen over je beroep, 
dan mag je contact opnemen met de mentor van je eigen zoon/dochter 
om een ander moment te plannen. 

Ook in de OB mogen ouders iets komen vertellen over hun beroep. Lijkt je dit leuk dan kun je contact 
opnemen met de mentor van je kind om een geschikt moment af te spreken. 
 
 
Vanuit de BB 
 
De groepen 7 en 8 zullen komende week 
deelnemen aan de Kinderpostzegelactie. Zij gaan 
op pad (fysiek of digitaal) om verschillende 
producten te verkopen. 
 
De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 miljoen basisschoolkinderen in 
Nederland. De meldingen over huiselijk geweld namen toe, meer kinderen kregen te maken met 
armoede en thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar. Hulpvragen gingen vaker dan ooit over 
mentale problemen zoals eenzaamheid, angst en depressie. De langetermijngevolgen door het 
abrupt wegvallen van school en sociale contacten worden steeds meer zichtbaar. Daarom wordt er 
dit jaar extra aandacht besteed aan projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen. 
De opbrengst van de Kinderpostzegelactie komt ten goede aan dergelijke projecten. 
Van harte aanbevolen dus! 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst:  

• Een bericht van uit de Franciscusparochie voor opgave Eerste heilige Communie voor 
kinderen van groep 4 

 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
29-09 Studiedag: kinderen zijn vrij 
05-10 Voetbaltoernooi groepen 7 en 8 (onder schooltijd) 
05-10 OR 
06-10 Start Kinderboekenweek 
12-10 Startgesprekken 
13-10 Startgesprekken 
18-10 t/m 22-10 Herfstvakantie 
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