
 
Nieuwsbrief 18 – 6 juni 2019 

Schoolconcert 
Donderdag 23 mei was het schoolconcert “Hoor eens wat ik kan” gegeven door alle 
leerlingen van onze school. De avond stond onder leiding van harmonieorkest Amicitia, 
Muziek en Kunstwijs en onze muziekjuf Anne-Marie. We hebben gehoord dat er veel muziek 
in Rietmolen zit. Trots stonden onze leerlingen te zingen, dansen of een muziekinstrument te 
bespelen. Enkele leerlingen gaven zelfs een solo-optreden. Wij hebben genoten van deze 
avond en vinden hem voor herhaling vatbaar. Grote dank aan Cuppers die de zaal weer 
gratis beschikbaar heeft gesteld. 
 

Laatste dag juf Inge 
Het afgelopen schooljaar heeft juf Inge stage gelopen in groep 4 en groep 1, 2 en 3. Morgen, 
vrijdag 6 juni is het alweer haar laatste dag. Inge, bedankt voor alles en veel succes op de 
PABO volgend schooljaar! 
 

Streetwise vrijdag  
Groep 3/4 gymschoenen mee! 
Groep 5/6 fiets mee! 
 

Programmeren op school… wie komt 
ons helpen? 
Volgend schooljaar gaan we het vak 
programmeren introduceren in groep 1-8. 
Zo bereiden we onze leerlingen beter voor 
op de toekomst. Onze ICT-er meester Bert 
helpt ons daarbij. Hij heeft ervaring 
opgedaan op een andere school. Via de 
materialen van Lego Education gaan we dit 
vorm geven. Bert zoekt nog 2 ouders die 
hem daarbij komen helpen. Wie is gek op 
programmeren/ict/techniek en komt ons 
helpen dit vorm te geven bij ons op school? 
 



Bezoek Raad van Toezicht 5 april 
De Raad van Toezicht heeft sinds 2016 met bestuurder en directeuren van Keender 

afgesproken om  elk jaar een aantal  scholen van Keender te bezoeken. Op deze wijze laten we 

ons als RvT breder en persoonlijker informeren over de ervaringen van de verschillende 

groeperingen met het leren en werken bij Keender. Dit past bij de ambitie van Keender om 

betrokken en vanuit vakmanschap te werken aan ontwikkeling van kinderen, leerkrachten en 

de organisatie en is tevens onderdeel van de geldende Governance Code. 

Henk Dijkhuis en Marlies Bosch hebben 5 april onze school bezocht. Ze hebben gesproken 
met leerlingen, OR, MR, team en directie. Ze hebben een verslag gemaakt en hieronder 
volgen enkele delen uit dat verslag. 
Rode draad in alle gesprekken was: 
> De duidelijkheid en de transparantie over de koers van de school is merkbaar 

toegenomen de laatste tijd. 
> De belangrijkste speerpunten zijn helder: 

* Focus op Onderwijs  
 * Goed en geregeld driehoeksoverleg tussen directie, OR en MR 

* Plannen maken voor investeringen in het gebouw zodat het gaat voldoen aan 
onderwijsvereisten, effectief en creatief gebruik, hygiëne. In alle gesprekken kwam 
het vieze vloerkleed in het leerplein aan bod. Ook werden vaak genoemd de trage 
Wifi ( of verstoringen daarin), te weinig snelle laptops en het ouderwetse en bij elkaar 
georganiseerde interieur.  

> Versterken van de communicatie met de ouders/verzorgers door zichtbaar te maken 
wat het team onderneemt om de bovenstaande speerpunten waar te maken. 
Gesprek en info bijeenkomsten hierover worden erg gewaardeerd door ouders, 
OR,MR.  

Gesprek met de leerlingen  
> De school heeft geen leerlingenraad. Als de kinderen iets willen bespreken gaan ze 

naar de juf of de meester. Meestal gebeurt er dan wel iets mee.  
> De kinderen vinden het fijn dat ze veel bewegen, buiten spelen, voetballen. Het is 

gezellig op het schoolplein. Niet veel ruzie. Ook niet buiten schooltijd,  op het 
voetbalveld of in het dorp.   

> Als er ruzietjes zijn, dan proberen kinderen het soms op te lossen of anders de 
juf/meester. Volgens deze kinderen lukt dat goed.  

> Op school houden ze rekening met de verschillen tussen kinderen door verschillende 
werkgroepjes te maken zodat je leert samenwerken met iedereen, bij TOP-
ondernemers zijn er verschillende opdrachten bij een thema afhankelijk van wat je 
kan of leuk vindt. Ook worden er voortoetsen gemaakt en als je het al kan hoef je niet 
meer bij de uitleg te blijven.  

> De kinderen vinden het werken op het leerplein fijn omdat je dan mag overleggen en 
je eigen ding kunt doen.  

> Verbeteringen die ze graag zouden zien hadden vooral te maken met het gebouw, 
wifi, computers.   

Raad van Toezicht heeft nav dit schoolbezoek geconstateerd dat het huisvestingsbeleid/de 
huisvestingsaanpak binnen Keender beter kan en beter moet.  
 
 
 



Nieuws uit de MR 
Continurooster 
De MR organiseert aan het begin van 
komend schooljaar een 
informatiebijeenkomst over het 
continurooster. De datum volgt zo snel mogelijk.  
De spreker zal zijn: Klaas Jurjens. Om de bijeenkomst effectief te laten verlopen willen wij bij Klaas 
van tevoren aangeven wat de behoefte van jullie als ouders is.  
Specifieke vragen kunt u dan ook vooraf mailen naar: l.thuinte@keender.nl 

 

Nieuws uit de OR 
Shirtjes wandel 4-daagse 
Dinsdag 11 juni kunnen de schoolshirtjes 
ingeleverd worden op het leerplein. Daar ligt een afkruislijst. 
 
Het was weer een drukke leuke week waarbij we op de foto gingen, lopen voor de 
avondvierdaagse en natuurlijk ANWB streetwise. We hopen dat jullie er allemaal van 
hebben genoten. 

 
Data op een rij 
7 juni   Streetwise (groep 3/4 gymschoenen - groep 5/6 fiets mee) 
9/10 juni  Pinksteren (vrij) 
17-28 juni  Cito toetsen groep 2-8 
27 juni-1juli  Preadvies gesprekken groep 7 
1 juli    Facultatief oudergesprekken 
2 juli   Studiedag- evaluatie schooljaar (alle leerlingen vrij) 
4 juli   Schoolreisje 
5 juli   Rapport 
6 juli   Viering einde schooljaar 19.00uur 
8 juli   Doordraaiochtend 
9 juli   Afscheidsavond groep 8 
10 juli   Meester- en juffendag 
11 juli   15.00uur: kinderen zomervakantie 

 
Bijlage  

- Zomerfeest Rietmolen  


