
 
Nieuwsbrief 12 –  21 januari 2021 

 

We komen hieruit maar eerst moeten we 
ons nog even schrap zetten! 
Wat hadden we graag onze schooldeuren geopend op 25 
januari. Dat wordt nu op zijn vroegst 8 februari. Dat 
betekent nogal wat voor jullie als ouders en voor onze 
leerlingen. Weet dat we er zijn voor jullie en geef aan bij 
ons als er wat nodig is. Samen zorgen we voor jullie 
kinderen en onze leerlingen. Zoals Rutte zei 
woensdagmiddag: “We komen hieruit maar eerst 
moeten we ons nog even schrap zetten”. Succes allen en 
blijf vooral gezond. 
 

Thuisonderwijs in de kleutergroep 
Ook onze kleuters zijn heel druk aan het leren in huis. Samen met de ouders maken ze elke 
week de bingokaart die vol staat met opdrachten die gekoppeld zijn aan de jaardoelen. Ze 
gaan bijvoorbeeld op zoek naar vormen in huis, oefenen de fijne motoriek met 
scheerschuim, doen ontdekkingen met vriezen/dooien en drijven/zinken, maken zelf klei, 
leren volgens een opdracht iets lekkers te bakken en sturen een kaart naar een klasgenoot. 
Ga zo door en we zijn trots op jullie! 

   



Glasvezel 
Deze week zijn we aangesloten op het glasvezel. 
Het kan zijn dat dat nog wat opstartproblemen 
oplevert. Als jullie tijdens het thuisonderwijs of in 
communicatie wat merken, geef het ons dan door. 
We hopen dat het glasvezel ons werkplezier 
vergroot en we beter bereikbaar zijn als school.  
 

Wie is er jarig deze week? 
Door de corona gaan verjaardagen er anders uit 
zien. We wensen de volgende leerlingen toch een 
hele fijne verjaardag toe:  
Rick Vogt  23 januari 
Emma Hoogland 27 januari 
Tijn Leferink  27 januari 
Denken jullie ook aan je klasgenootje als die jarig is? 
  

  

 

 

Noodopvang 
Scholen moeten zelf de noodopvang regelen. Wij 
kiezen ervoor om dit op de eigen school te doen. 
Gezinnen waarbij alle twee ouders een cruciaal 
beroep hebben, kunnen een beroep doen op de 
noodopvang. Wanneer er bij een 2-oudergezin 1 
van de ouders geen cruciaal beroep heeft, dan is 
het dringende advies om zelf opvang te regelen. We 
willen onze leerlingen van groep 3 t/m 8 elke 
morgen online onderwijs aanbieden en dat kan niet 
als er veel aanvraag is voor de noodopvang. Op de 
site van de overheid is de lijst van cruciale 
beroepen te vinden. 
Op de noodopvang volgen de leerlingen de lessen 
via TEAMS van de eigen leerkracht. De noodopvang 
vindt plaats onder schooltijd. 



De noodopvang kan aangegeven worden bij de directie: m.ribbers@keender.nl. Dit moet wel 
24 uur van tevoren gebeuren, in verband met de planning en de bezetting. 
 

 

Nieuws uit de MR 
 

 

Nieuws uit de OR 
 
 

 

Data op een rij 
11 februari  Evaluatiedag eerste half jaar onderwijs – alle leerlingen vrij 
15 en 17 februari Online rapportgesprek tussen 15.00uur en 18.00uur 
18 februari  Alle leerlingen krijgen rapport mee naar huis 
19 februari  Carnaval? 
22-28 februari  Voorjaarsvakantie 
 

Bijlage 
 
MiDanza laat alle basisscholen dansen!  
Nu het vooruitzicht is dat we nog iets langer thuis moeten zitten, is het natuurlijk wel belangrijk dat 
we met zijn allen blijven bewegen. Daarom laat MiDanza uit Haaksbergen alle basisscholen dansen! 
De komende tijd kunnen alle basisschool kinderen gratis gebruik maken van onze afspeellijst met 
heel veel dansjes. De dansjes staan over het algemeen op moeilijkheidsgraad in de afspeellijst. Dus 
dans lekker met ons mee!  
Link: https://youtube.com/playlist?list=PLcrZ9QRFxq12H9OrLQBBsdR9AEd5UzR90 
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