
 
Nieuwsbrief 10 – 9 januari 2020 

 
Wij gaan vlammen in 2020! 
2020 begon voor ons anders dan we hadden verwacht: een 
kleine brand in de berging bij de kleuters zorgde op 
maandagmorgen voor een ontruiming. Gelukkig is alles 
goed verlopen en kon de brand snel geblust worden. 
Namens de brandweer Neede kregen de kinderen 
complimenten hoe rustig ze waren en hoe de BHV-ers 
gehandeld hadden.  
De kleuters hebben maandag en dinsdag gewerkt in de 
peuterclub en vanaf woensdag konden ze weer in de eigen 
schone klas. Dankjewel Peuterclub dat dit zo kon. Ook dank 
aan ouders die aangeboden hebben om te helpen na de 
brand. 
De brand blijkt ontstaan te zijn door een kortsluiting. Leo 
Essink en Coen Hemmer van Huisvesting Keender hebben 
onderzocht hoe we dit gevaar kunnen verkleinen in de 
toekomst. De actie die daarvoor uitgezet is, is alle 
verlichting in school vervangen door LED-verlichting.  
 
Aan het eind van deze maandag zaten we als team bij 
elkaar en kwam een leerkracht met de volgende 
teamslogan voor dit jaar: Wij gaan vlammen! 
We wensen iedereen een mooi en gezond 2020. 
 

Welkom Jill 
De komende maand mogen we een nieuwe leerling verwelkomen in groep 1: Jill Botterhuis.  
Ze zal de komende tijd gaan wennen in groep 1.  We wensen Jill en haar familie een fijne en 
succesvolle basisschooltijd toe bij ons op school. 
 
 



 

Welkom meester Kane 
Hoi, ik ben Kane Markink. 
Ik ben 16 jaar oud en zit op het Assink lyceum op niveau kader in Neede.   
Ik sport bij survivalclub d’ran in Neede en bij de sportschool.  Ik loop dit jaar 
op donderdag stage tot mijn examen in groep 5-6. Ik wil later als ik klaar ben 
met mijn middelbare school de opleiding onderwijsassistent niveau 4 gaan 
doen. Ik vind de stage heel leuk om te doen en om met de kinderen te 
werken, en hoop hier nog een leuke tijd te gaan hebben in 2020. 

 

Verjaardag kinderen 
We merken steeds vaker dat ouders vooraf niet afspreken met de leerkracht wanneer de 
verjaardag wordt gevierd van hun kind/ getrakteerd wordt. We willen vragen om dit uiterlijk 
een dag van te voren te bespreken zodat de leerkracht dit mee kan nemen in de planning 
van de dag. Alvast bedankt! 
 

Luizenpluis 

Afgelopen maandag hebben onze luizenmoeders weer een controle uitgevoerd. Helaas 
hebben we enkele luizen gevonden. Maandag 27 januari houden de luizenmoeders een her 
controle en hopen we weer luisvrij te zijn. Tot die tijd graag de kinderen goed controleren op 
neten en luizen. 
 

Voorleesweken 
Van 22 januari tot 1 februari zijn de Nationale Voorleesweken. Ook bij ons op school 
besteden we hier aandacht aan. In de groepen 1-4 zijn we op zoek naar opa’s en oma’s, 
overgroot opa’s en overgoot oma’s die een keertje willen voorlezen bij ons. Opgeven kan bij 
juf Marjolein (m.stegeman@keender.nl). 
 

Verkoop overblijfbonnen 
Op de volgende data zijn de overblijfbonnen weer te koop:  
Woensdag 5 februari 2020 
Woensdag 4 maart 2020 
Woensdag 1 april 2020 
Woensdag 13 mei 2020 
Woensdag 3 juni 2020 
Woensdag 1 juli 2020 

 
Informatieavond Leren Zichtbaar Maken  
Dinsdag 21 januari stond de informatieavond gepland over Leren Zichtbaar Maken. Deze 
gaan we verzetten naar maart. Jullie horen in de volgende nieuwsbrief de exacte data. 

 
 
 
 



Workshop bloemschikken en jacht 
In december zijn er verschillende workshops gegeven door externe personen in groep 5-8. 
De workshop bloemschikken is gegeven door Lydia de Feber en de workshop Jacht is 
gegeven door Bennie Brinkman. We willen ze allebei bedanken voor hun tijd en inzet. 

  
 

Nieuws uit de MR 
Aankomende maandag is er weer een 
MR-vergadering om 20.00uur. 

 

Nieuws uit de OR 
We willen iedereen bedanken die heeft 
geholpen bij de geslaagde kerstviering op 
school. 
 
Bedankt Loonbedrijf Wissink 
Tijdens de kerstvakantie heeft Loonbedrijf Wissink tegen een 
gereduceerd tarief onze speelplaats opgeknapt zodat de 
speelplaats weer voldoet aan de nieuwste veiligheidseisen. De 
zandbak is een meter ingekort en tegels die scheef lagen zijn 
weer recht gelegd. Ontzettend bedankt daarvoor en speciale 
dank aan Sophie en oud-leerling Daan die heel goed hebben 
geholpen.  

 

 



Data op een rij 
13 tot 27 januari  Afname citotoetsen groep 2-8 
5 februari   Verkoop overblijfbonnen 
6 februari   Open dag BS St Jozef 
13 februari   Evaluatiedag 1e half jaar – alle leerlingen vrij 
17  en 19 februari  Rapportgesprekken 
18 februari   Studiedag LZM – alle leerlingen vrij 
19 februari   Afsluiting topondernemers (12.00-12.30uur) 
20 februari   Rapport  
20 februari   Groep 1-4 de middag vrij ivm de carnavalsmiddag op 21 febr. 
21 februari Groep 1-8 in de middag carnaval met de Carnavalsvereniging 

(groep 1-4 ook de middag naar school)  
22–28 februari  Carnavalsvakantie 
 

Bijlage 
- Uitnodiging opvoedparty 


