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Eerste prijs Hofpower ’s trui-ontwerpwedstrijd…
Jaarlijks wordt medio februari de nationale Warme Truiendag gehouden.
Nationale Warme Truiendag wil duidelijk maken dat je veel energie kunt
besparen, simpelweg door een warme trui aan te trekken; de verwarming 1 graad
lager betekent ongeveer 5% energiebesparing. Ook HofPower, het
schoolprogramma over duurzaamheid en techniek, besteedt hier aandacht aan.
Zo hebben groepen bij ons op school een gastles over warmte gevolgd en meegedaan aan de truiontwerpwedstrijd voor een warme trui.
Uit maar liefst 551 (!) tekeningen heeft de jury de winnende ontwerpen
gekozen. En ook onze school viel in de prijzen! De jury heeft als winnende
trui gekozen voor een combinatie van de tekeningen van Collins, Anniek en
Miloe uit groep 3! Van harte gefeliciteerd! Vanmorgen kregen de winnaars
en hun klasgenootjes allemaal een eigen warme trui met het winnende
ontwerp. Deze werd uitgereikt door wethouder Pieter van Zwanenburg.
Te bestellen…
Wilt u voor uw kind(eren) of misschien voor uzelf deze trui? Truien zijn tegen kostprijs te koop en
kunnen besteld worden vanaf vandaag, 17 december tot 1 januari. De verkoop gaat via de webshop op
www.warmetruien.nl. Vanaf 11 januari liggen de bestelde truien klaar en kunnen bij ons op school worden
opgehaald.
Kerstcircuit…
Dinsdagmiddag 18 december wordt er bij ons op school een kerstcircuit gehouden. Alle
leerlingen zijn in groepjes verdeeld en volgen verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld
zingen, een film kijken, kerstkoekjes versieren en kerstbakjes maken. Tien leerlingen van de
Waerdenborch zullen bij de verschillende activiteiten helpen begeleiden.
Kerstviering 2018…
De kerstviering wordt dit schooljaar gehouden op donderdag 20 december.
’s Ochtends wordt door alle groep 7 leerlingen voor alle groepen de Kerstmusical ‘Een
Engel met een B ervoor’ gespeeld. ’s Avonds wordt er in eigen groep een Kerstbuffet
gehouden. Op het –in kerstsfeer omgetoverde- schoolplein kunt u bij de ingerichte
kraampjes voor een klein bedrag drinken en eten kopen. Ook de overheerlijke oliebollen
zijn weer te koop. Daarnaast is er een kraam ingericht door Mink Pool (groep 6) die zich
inzet voor de stichting ‘ Kinderen Kankervrij’ (KiKa). De opbrengst van het lekkers dat u
bij deze kraam kunt kopen, net als de meeropbrengst van deze avond, komt geheel ten goede aan KiKa.
Van harte aanbevolen! Na het buffet zullen door de groepen enkele optredens worden verzorgd in het
speciaal daarvoor ingerichte Kersttheater. U bent allen van harte welkom om deze avond, net als uw
kind(eren) te genieten van het gezellig samenzijn!

In verband met de kerstviering is er voor alle kinderen ’s middags geen school. We verplaatsen de
middagschooltijd naar de avond. Onlangs hebt u de speciale kerst-info waarin alles precies staat
aangegeven.
Kinderen en kaartjes…
Iedere tijd heeft zo zijn eigen kenmerken en één daarvan is het uitdelen van kaartjes in deze maand.
Kinderen komen op school met een stapel kaartjes en deze worden bijna ongezien aan klasgenoten
uitgedeeld. Het gevolg is dat andere kinderen denken dat ze achterblijven en dus thuis ook op zoek gaan
naar kaartjes (of deze gaan kopen) om een tegendienst te bewijzen. Daarbij krijgen sommige kinderen
heel veel kaartjes (waarbij het alleen nog maar om aantallen gaat) en anderen veel minder. Als kinderen
elkaar een kaartje willen sturen is dat hun goed recht maar dit is ook buiten schooltijd te regelen. Het
zal ook in de groepen met de kinderen worden besproken.
Terugblik…
a.Hofpopvoices: Zondag 25 november was er in de Reggehof de finale van de Hofpopvoices waaraan bijna
alle scholen binnen de Hof van Twente meededen. Ook al viel Jip niet in de prijzen heeft hij toch heel
goed gezongen. Het werd mede door zijn performance een spetterend optreden.
b.Sinterklaasfeest:
Woensdag 5 december: de kinderen hebben genoten van een heel gezellig Sinterklaasfeest. De Pieten
kwamen met mooi versierde skelters. En Sinterklaas? Een grote tractor bracht Sinterklaas die hoog op
de laadklep zat. Op het plein werden zij door alle leerlingen en de kinderen van
het Kindercentrum toegezongen. Sint bezocht eerst het Kindercentrum. Daarna
werden de onderbouwgroepen bezocht terwijl de bovenbouw een pakjesmorgen
hield. Er waren weer prachtige surprises gemaakt. Tijdens de pauze kwam
Sinterklaas met zijn Pieten een kijkje nemen op het plein. Kortom een zeer
geslaagd feest!
Papieracties / batterijen:
Net als vorig schooljaar staat de papiercontainer bij:
HBG b.v. Bestrating Containers Grondwerken aan de D.J. Bunschotenstraat 14.
Het oud papier kan dagelijks gebracht worden. Met dank aan de familie Bolink.
Opgeruimd staat netjes…
Een vriendelijk doch dringend verzoek aan iedereen om het papier zo goed en zo ver mogelijk in de
container te plaatsen. Mocht u onverhoopt papier naast de container aantreffen wilt u dit dan ook in de
container plaatsen. Bij voorbaal dank!
Inleveren batterijen is mogelijk in de speciale ton bij de achteringang voor de onderbouw.
Met de opbrengst kunnen er punten verzameld worden voor allerlei schoolspullen.
Tot slot…
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Keender is sinds dit schooljaar op zoek naar een ouder
voor de GMR. Zie voor meer informatie onderaan deze nieuwsbrief.
Belangrijke data…
dinsdag 18 december: Kerstcircuit.
donderdag 20 december: Kerstviering.
maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari: Kerstvakantie.
We verwachten iedereen weer terug op maandag 7 januari 2019.
Voor iedereen fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2019 gewenst!
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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!

