
 
Nieuwsbrief 16 – 10 mei 2019 

 
De meivakantie is voorbij en met veel energie zijn we weer gestart. De luizenmoeders 
hebben maandag geconstateerd dat de school nog steeds luisvrij is. Daar zijn we blij mee.  
Morgenvroeg is de bloemenmarkt van onze school door de OR georganiseerd. We hopen 
jullie daar allemaal te zien. ’s Avonds is het moederconcert georganiseerd door Cultuur in 
Rietmolen. Als school zullen 9 kinderen en een juf een aandeel hebben tijdens dit concert 
over de moeders van onze school.  Komt allen… het wordt heel bijzonder. We wensen alvast 
alle moeders een mooie Moederdag toe! De komende weken wordt er meer duidelijk over 
volgend schooljaar. In de volgende nieuwsbrief hopen we dit mee te kunnen delen.  
 

Groep 8 
Net voor de meivakantie heeft groep 8 de eindcito gemaakt. Dit jaar was de eindcito maar 2 
morgens i.p.v. 3 morgens. Dat is ons goed bevallen. Gisteren hebben alle kinderen de uitslag 
gekregen. We zijn zeer trots op de kinderen omdat ze allemaal het beste van zichzelf hebben 
laten zien. Daarnaast zijn we blij dat we boven het landelijk gemiddelde hebben gescoord als 
school.  



De komende week gaat groep 8 op kamp.  Van woensdag tot vrijdag gaan de kinderen op de 
fiets naar Buurse om daar allerlei activiteiten te doen. Als team nemen we donderdagavond 
een kijkje op het kamp tijdens de BBQ en het bosspel. We wensen de kinderen en de 
leerkrachten veel plezier. 
Tijdens het kamp (woensdag- donderdag en vrijdag) is groep ½ vrij. Groep ¾ krijgt les van juf 
Marjolein en groep 7 van juf Elaine. 
 

Schoolconcert 23 mei 19.00uur “Hoor eens wat ik kan” 
Het schoolconcert komt er aan. De muziekleerkrachten van muziek en kunstwijs zijn druk om 
samen met onze leerlingen een mooi concert neer te zetten. Groep 5 denken jullie eraan dat 
jullie donderdag 16 mei extra gaan oefenen bij het jeugdorkest met je blokfluit? (19.00-
19.30uur) 
 

Politie op school 
Afgelopen dinsdag heeft de moeder van Abe 
te Lintelo een presentatie gegeven in groep 
4 over haar beroep: politieagent. Ze had van 
alles meegenomen, zelfs een politieauto. 
Het was zeer interessant en ook wel 
spannend. Dankjewel Inge! 

 

Groep 5/6 schoolzwemmen 
Het schoolzwemmen van maandag 1 juli is verplaatst naar maandag 24 juni. Dus 24 juni 
allemaal je zwemspullen meenemen groep 5/6. 
 

Overblijfouders gevraagd 
Wie komt ons helpen met 
overblijven? Vooral op de donderdag 
zitten we nog wel eens verlegen. We 
horen graag van jullie, ook al is het 
maar incidenteel.  
 

 
 



Bericht van Keender 

Beste ouders/ verzorgers van leerlingen basisscholen stichting Keender, 
 
Het verheugt ons U te kunnen meedelen dat de Raad van Toezicht van stichting Keender 
heeft besloten mevrouw Debby Verhoeve te benoemen in de functie van Voorzitter College 
van Bestuur. 
Mevrouw Debby Verhoeve is momenteel directeur VMBO van Het Assink Lyceum. 
Debby Verhoeve  zal zich in de maand juli gaan inwerken bij Stichting Keender en haar 
werkzaamheden bij haar huidige werkgever Het Assink Lyceum afronden. In juli vindt er een 
overdracht plaats tussen de huidige interim voorzitter College van Bestuur de heer Ruud 
Brandsma en Debby Verhoeve. 
We wensen Debby veel succes, uitdaging en werkplezier toe als voorzitter College van 
Bestuur bij onze stichting. 
De vervulling van deze vacature betekent dat Stichting Keender in de maand juli afscheid 
neemt van Ruud Brandsma. 
  
Met vriendelijke groet, 
Namens de Raad van Toezicht 
  
Dhr. H.L.G.M. Wensink 
Voorzitter Raad van Toezicht. 
 
 

Nieuws uit de MR 
De volgende MR vergadering is maandag 
27 mei om 19.30uur. Wees welkom! 

 

Nieuws uit de OR 
Avondvierdaagse 
Alle kinderen (oudste per gezin) hebben het 
opgaveformulier voor de avondvierdaagse meegekregen. Mocht je het fomulier niet 
ontvangen hebben, dan horen wij dat graag. 
Ook voor andere vragen kun je uiteraard contact met ons opnemen. 
 

Schoolfotograaf 
De schoolfoto’s worden gemaakt op dinsdag 4/6/2019 door Suus’ fotoSjop. 
De foto’s worden dit jaar in een “binnenstudio” gemaakt, met een blauwe achtergrond. 
Wilt u met de kledingkeuze hiermee rekening houden? Een spijkerbroek is geen probleem! 
 

Schoolreisje 
De datum voor het schoolreisje is vastgesteld. 
Groep 1 t/m 7 gaat donderdag 4/7/2019 op schoolreisje. 
Waar ze naar toe gaan??? Dat is nog een verrassing. 
 



Vacature OR-lid 
Met ingang van het schooljaar 2019/2020 komt er een vacature vrij voor een nieuw OR lid. 
De OR houdt zich onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en 
buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende activiteiten: 
sinterklaasfeest, kerstviering, Koningsspelen, schoolreisje, de overblijf en nog veel meer. 
Wij vergaderen gemiddeld 1x in de 6 weken. 
Mocht je interesse hebben, laat het dan even weten. Via één van de huidige OR-leden of 
per mail: Jozefschoolor@gmail.com. 
 

Besteding opbrengst Jantje Beton Loterij 2018 
Zoals eerder vermeld, hebben wij de opbrengst van de Jantje Beton Loterij 2018 
gereserveerd voor een “grotere” aankoop. 
We hebben opnieuw gekeken naar de mogelijkheden voor de aanschaf van een 
pannakooi. Deze kosten blijken dermate hoog, dat dit echt niet te realiseren is. 
Wat gaan we dan wel doen met dit bedrag? Hiervoor vragen wij om uw mening/ideeën. 
En ook niet onbelangrijk, wat willen de kinderen? Heeft u suggesties, laat het ons even 
weten. 

 
Data op een rij 
11 mei   Bloemenmarkt in de morgen(OR)  en moederconcert om 19.00uur 
15-17 mei  Kamp groep 8 – groep 1 en 2 vrij 
16 mei   Groep 5 mee repeteren met Amicitia – 19.00-19.30   
23 mei   Schoolconcert “Hoor eens wat ik kan!”  
27 mei   MR vergadering 
30-31 mei  Hemelvaart (vrij) 
4 juni   Schoolfotograaf 
9/10 juni  Pinksteren (vrij) 
1 juli    Facultatief oudergesprekken 
2 juli   Studiedag- evaluatie schooljaar (alle leerlingen vrij) 
5 juli   Rapport 
9 juli   Afscheidsavond groep 8 
10 juli   Meester- en juffendag 
11 juli   15.00uur: kinderen zomervakantie 

 
Bijlage -  
 

 

 


