
 
Nieuwsbrief 15 –  4 maart 2021 

Start 
Na een zonnige voorjaarsvakantie zijn we weer gestart. Maandag 
hebben we een leerzame studiedag gehad over Leren Zichtbaar 
Maken. Via een online training hebben we een verdiepingsslag 
gemaakt bij de thema’s; doelen stellen, succescriteria en 
feedback. De komende periode kunnen we met deze nieuwe 
kennis en vaardigheden onze impact vergroten op het leren van 
onze leerlingen. Wij hebben er zin in! 
 

Rapport en gesprek 
Deze week en volgende week worden de resterende toetsen 
afgenomen in alle groepen. De resultaten gebruiken wij om een goede beginsituatie te 
krijgen na het thuisonderwijs, zodat we daarop ons aanbod goed kunnen afstemmen op 
groepsniveau en op leerlingeniveau tot aan de zomervakantie.  
Op maandag 29 maart, woensdag 31 maart en donderdag 1 april vinden de 
oudergesprekken online plaats. Daarin worden ook de resultaten van de toetsen besproken. 
Op vrijdag 2 april zullen de leerlingen een rapport meekrijgen.  
Vanaf dinsdag 9 maart kan er weer ingeschreven worden. Hoe precies horen jullie maandag 
8 maart via de mail. 
 

Vakantierooster 
De MR heeft ingestemd met onderstaande vakantierooster 2021-2022: 

 
 
 

Herfstvakantie 18-okt 22-okt

Kerstvakantie 27-dec 7-jan

Voorjaarsvakantie 21-feb 25-feb

Pasen 18-apr

Koningsdag 27-apr

Meivakantie 25-apr 6-mei

Hemelvaartsdag + vrijdag 26-mei 27-mei

Pinksteren 6-jun

Zomervakantie 11-jul 17-aug



Oudertevredenheidsonderzoek 

Als het goed is hebben alle ouders een link gekregen via de mail 
van DUO om een tevredenheidsonderzoek in te vullen over 
onze school. 
Het onderzoek vindt plaats onder alle ouders van onze school, 
leerlingen groep 6,7,8 en alle medewerkers. Met dit onderzoek 
willen we een goed beeld krijgen van wat alle geledingen van 
de school vinden. De uitkomsten zullen we gebruiken om de 
school verder te verbeteren. Alvast bedankt voor het invullen! 
 

Luizen 
Na elke vakantie kwamen altijd de luizenmoeders in actie en werden alle leerlingen 
gecontroleerd. Door corona mogen ouders niet op school komen. Daarom vragen we of jullie 
dit zelf thuis willen doen bij jullie kinderen. Zie je wat verdachts of twijfel je over iets, vraag 
dan advies aan 1 van de luizenmoeders. Alvast bedankt! 
 

Nieuws uit de MR 
 

 

Nieuws uit de OR 
Wendy bedankt…. 
Na 4 ½  Jaar, heeft Wendy besloten te stoppen 
als OR lid. 
Via deze weg, willen wij haar bedanken voor alles wat zij heeft gedaan voor de OR en hiermee dus 
ook voor onze school.   
In juli 2016 is Wendy begonnen als secretaris bij de OR. Na 1 jaar heeft zij de voorzittersfunctie op 
haar genomen. Een taak die haar op het lijf geschreven was. Wat een inzet en enthousiasme heeft 
zij getoond.  Vooral het betrekken van de ouders, om te helpen met het organiseren en het 
uitvoeren van de verschillende activiteiten vond ze super belangrijk.  Haar motto “voOR kinderen 
doOR ouders”.  De OR heeft een hele andere opzet gekregen hierdoor. We werken veel met 
coördinatoren, ouders die op eigen initiatief een activiteit regelen.  Mede door haar, zien we veel 
meer betrokkenheid onder de ouders. En zo nog vele dingen meer. 
Wendy namens ons allemaal,  super bedankt…..  en  we zien je natuurlijk graag terug als 
hulpouder. 
 
En dan natuurlijk de vraag: 
Wie o wie, wil deze taak van Wendy overnemen? 
Twijfel je? Kijk dan een keertje met ons mee tijdens een vergadering.  
Spreek ons aan, of stuur een mail naar jozefschoolor@gmail.com . 

 

Data op een rij 
19 maart  Pannenkoeken dag groep 8 
5 april   Tweede paasdag – alle leerlingen vrij 
6 april   Studiemiddag – alle leerlingen de middag vrij 
23 april  Koningsspelen 
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26 april – 9 mei Meivakantie 
 

Bijlage 
-GMR verkiezing 
-Krantenbericht over Sint Jozef 
 

Verkiezingen Keender GMR: interesse?  
Wat doet de GMR precies? 
Wat de medezeggenschapsraad  van uw school op 
schoolniveau beslist en adviseert, doet de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
voor zaken op centraal niveau. Beleidsvoornemens 
die van toepassing zijn op alle scholen worden vanuit Keender  voorgelegd aan de GMR ter advisering 
of instemming. 
Wie zitten er in de GMR? 
In de GMR zijn zes ouders van schoolgaande kinderen op Keenderscholen en zes personeelsleden van 
Keenderscholen vertegenwoordigd. 
Stel, je hebt interesse om deel te nemen, wat verwacht de GMR dan van je? 

• Je respecteert de grondslag van de stichting van harte.  

• Je bent gericht op samenwerken (de GMR spreekt met één mond). 

• Je bent in staat belangen van de Stichting objectief af te wegen tegen die van kinderen, 

personeel, ouders, scholen e.a.). 

• Je bent een goede vragensteller die beschikt over kritisch oordeelvermogen. 

Deelnemen aan de verkiezingen 

• Een deelname aan de GMR geldt voor een periode van tenminste drie jaar. Je kunt je daarna 

voor een aanvullende periode herkiesbaar stellen. 

• Als je een ouder bent: Je hoeft geen lid te zijn van de MR van je school, je moet wel 

tenminste een kind op een van de Keender basisscholen hebben. Je kunt je dan verkiesbaar 

stellen. Geef je interesse door via gmr@keender.nl  

• Als je als een personeelslid van Keender bent, groepsleerkracht of onderwijsondersteunend, 

geef je interesse door via gmr@keender.nl Je kunt dan deelnemen aan de verkiezingen door 

je verkiesbaar te stellen. 

• Ieder schooljaar verzorgt de GMR een basiscursus (G)MR die je gratis kunt volgen. 

• We vergaderen gemiddeld 7 keer per schooljaar en je wordt verwacht om soms samen met 

een ander GMR lid een opdracht voor te bereiden of taak uit te voeren. We helpen elkaar 

graag! 

• Als je nog vragen hebt of behoefte aan nadere toelichting, stel dan je vraag via  

gmr@keender.nl  

Wil je je verkiesbaar stellen? Meld je dan voor woensdag 21 april ’21 aan! 
Wil je je verkiesbaar stellen voor een GMR deelname voor de periode van schooljaar ’21-’22 tot en 
met schooljaar ’23-’24? Maak je interesse dan kenbaar via gmr@keender.nl 
De verkiezingen worden in week 20 gehouden. 
De Keender GMR heet jullie van harte welkom. Alvast bedankt voor jullie interesse. 
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Dozen vol kleine huishoudelijke apparaten worden opgehaald voor recycling. Foto: PR 

Wecycle en Jarige Job bedanken 
basisscholen Sint Jozef en Driesprong 
ma 15 feb 2021, 10:53   

 
RUURLO-RIETMOLEN - Een Wecycle recyclecertificaat en een bedankje van Stichting Jarige Job 
was de beloning voor basisscholen St. Jozef uit Rietmolen en OBS De Driesprong uit Ruurlo. De 
leerlingen hebben zich enorm ingezet voor het inzamelen van kleine apparaten voor 
recycling. Aan deze landelijke actie deden circa 190 basisscholen mee, die samen in een jaar 
vol uitdagingen ruim 16.000 kilo inleverden.  

Al die apparaten leveren niet alleen nieuwe grondstoffen op. Namens iedere school die deelneemt 
aan de inzamelactie doneert Wecycle een verjaardagsbox aan Stichting Jarige Job. In totaal is deze 
landelijke e-waste inzameling goed voor een cheque van 10.000 euro. Met dit geld kan Stichting 
Jarige Job kinderen uit minderbedeelde gezinnen een onvergetelijke verjaardag geven. Deze extra 
ondersteuning is vooral dit jaar bij steeds meer gezinnen meer dan welkom. Huib Lloyd, directeur 
van Stichting Jarige Job: “Vanwege de coronacrisis hebben wij het aantal aanvragen voor 
verjaardagsboxen enorm zien stijgen. In december en januari alleen al werden meer dan 16.000 
boxen aangevraagd, een stijging van 15 procent ten opzichte van het jaar hiervoor. We kunnen alle 
hulp juist nu dus goed gebruiken.” 

Heel gewoon 
De inzamelactie is georganiseerd door Wecycle, verantwoordelijk voor de inzameling en recycling 
van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen. Jan Vlak, algemeen directeur van 
Wecycle: “De samenwerking met scholen is van groot belang voor ons. Velen doen al jaren mee en zo 
is er inmiddels een hele generatie kinderen voor wie het heel gewoon is om apparaten altijd in te 
leveren voor recycling. Wij zijn deze scholen dan ook heel dankbaar voor hun inspanningen, zeker 
tegen het licht van hun volle onderwijsprogramma’s en de uitdagingen van het afgelopen jaar”. 



Wecycle 
Wecycle voert de ketenregie over de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten 
en energiezuinige lampen, kortweg e-waste. Via het landelijk dekkend inzamelnetwerk van 13.000 
punten kunnen consumenten en professionals e-waste gratis inleveren. “Samen met onze inzamel-, 
sorteer- en recyclepartners dragen we dagelijks bij aan de circulaire economie. Dit doen we voor 
ruim 2.000 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen in 
opdracht van zes producentenorganisaties: Stichting Fiar, Stichting ICT Milieu, Stichting LightRec 
Nederland, Stichting Metalektro Recycling, Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen en 
Stichting Witgoed. In 2019 hebben we 116,2 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met een 
nuttige toepassing van 95 procent”, aldus Wecycle. 
Jarige Job 
In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis 
geen geld voor is. Op hun mooiste dag van het jaar krijgen zij geen cadeautjes, hangen er geen 
slingers en ballonnen en kunnen zij zelfs niet trakteren. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door 
het geven van een verjaardagsbox t.w.v. 35 euro. Hier zit alles in wat nodig is voor een echte 
verjaardag, thuis én op school. 
Jaarlijks vieren inmiddels meer dan 80.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job. De 
stichting werkt samen met diverse sociale partners en bedrijven. In sommige gevallen leveren de 
partners gratis spullen, of tegen inkoopprijs. Ook is Jarige Job afhankelijk van donaties omdat er ook 
items moeten worden ingekocht. 
 

 


