
 
Nieuwsbrief 5 – 18 november 2021 

 

Retteketet daar is Jet! 

 

Hoi allemaal, babynieuws! 
 

Op vrijdag 22 oktober is onze 
Jet geboren. Ze weegt 

3985gram en is 54 cm lang. 
Met ons is alles goed en we 

genieten volop van haar. 
 

Groetjes 
Juf Marjolein, Remco, 

Suus en Teun 
 

Gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter en zusje Jet.  
We wensen jullie samen veel geluk en plezier. Geniet ervan!  

Juf Marjolein zal meteen ouderschapsverlof opnemen en we zien haar rond april/mei weer 
terug. We wensen haar een mooie verloftijd. 

 

Sint 
De Sintperiode is weer aangebroken en op school is dat goed te merken. 
De hele school is in sint-stijl omgetoverd door de versiergroep. 
Dankjewel daarvoor! 
En wat is het spannend… zou het allemaal goed komen dit jaar? Morgen 
is het paard Ozosnel jarig, en alle jonge kinderen hebben een 
verjaardagskaart gestuurd naar Ozosnel. Hopelijk komt die op tijd bij 
Ozosnel. 
Vrijdag 19 november zetten alle kinderen een schoen op school. Voor de 
kinderen die in quarantaine zitten of ziek zijn, wordt een schoen gezet 
door de klasgenootjes en de inhoud wordt maandag aan huis bezorgd.  
Donderdag 25 november hebben de groep 3-8 pietengym. Dit zal 
gegeven worden door de stagiaires Sport en Bewegen Lieke van Eerden 
en Daphne Wielens. 



 
Zondag hopen we dat de Sint in Rietmolen komt en dan zal die 
vrijdag 3 december bij ons op school komen. Wij hebben er al veel 
zin in en wensen alle kinderen alvast een mooi sinterklaasfeest! 
 

Wist je dat… 
• Groep 1/2  mooie kunstwerken maakt met kastanjes. 

• Groep 1/2 appelmoes heeft gemaakt. 

• Groep 3 leest met een spiegel en met de pop-up. 

• Groep 4 samengestelde woorden kan lezen en schrijven. 

• Groep 5/6 als afsluiting van Topontdekkers heeft gekookt en 
dat het heel lekker was : Griekse wraps – Mexicaanse 
nacho’s en Duitse Flammkuchen.  

• Groep 5/6 samen met groep 7/8 mee doet aan de 
voorleeswedstrijd bij ons op school. Morgen is de finale en 
dan zal bekend worden wie ons gaat vertegenwoordigen bij 
de voorleeswedstrijd van gemeente Berkelland.  

• Groep 7/8 naar de RiskFactory is geweest om een les te 
volgen over risico’s en gevaren. 

• Groep 7/8 een bezoek heeft gehad van Bureau Halt over 
internet veiligheid. 

• Groep 7/8 vanuit technologie bezig is met “stop-motion” 
films te maken (zie hieronder). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corona 
Op dit moment hebben we nog 1 gezin in quarantaine. 
Gelukkig is het in geen enkele groep tot 3 besmettingen 
gekomen. We zien dat de regels vanuit de GGD worden 
opgevolgd bij een besmetting en dat is helpend.  Alleen 
samen krijgen we corona bij ons op school onder controle!  
 

Vervanging 

We zijn dankbaar voor elke week, waarin we elke dag een 
leerkracht voor elke groep hebben. Dank aan alle teamleden 
die flexibel zijn en een stapje extra hiervoor zetten. 
Als een leerkracht ziek of afwezig is (bijv om te testen), dan 
is het voor ons wel steeds moeilijker om dit op te vangen:  
de invallerspoule is helemaal leeg, collega’s vallen al in, vutters vallen al in, collega’s met 
ondersteuningsuren gaan voor de groep en ambulante collega’s nemen incidenteel groepen 
al over. We zijn een nieuw beleid aan het opstellen zodat voor iedereen duidelijk is hoe we 
hierin handelen en wanneer we een groep toch helaas niet 
kunnen opvangen. Daarbij willen we jullie als ouders 
meenemen.  
Indien je als ouder in het bezit bent van een lesbevoegdheid 
en een VOG, zouden wij het fijn vinden dat we in geval van 
nood een beroep op jou mogen doen. Als je bereid bent om 
bij ons te komen invallen (zodat een groep niet naar huis 
gestuurd hoeft te worden) mag je dat aangeven bij Marloes, 
graag met vermelding op welke dagen je eventueel 
beschikbaar bent (m.ribbers@keender.nl). 

 
Vakantie 
Stichting Keender is erop geattendeerd dat bepaalde vakantiedata zoals door Keender 
vastgesteld en gecommuniceerd, niet overeenkomen met de landelijke vakantieregeling van 
de overheid. Vanwege het feit dat er in 1992 toestemming is gegeven vanuit het Ministerie 
van OC&W om af te wijken van deze landelijke regeling, is Keender er vanuit gegaan dat 
deze toestemming nog steeds geldig zou zijn. Vanuit deze 
gedachtegang is er overeenstemming bereikt met alle Haaksbergse 
en Needse scholen over de vakantiedata. Echter, deze week hebben 
wij vernomen vanuit het Ministerie dat de toestemming die in 1992 
is afgegeven, niet meer geldig is. Dit betekent dat wij voor zowel de 
zomervakantie, de kerstvakantie als de meivakantie de landelijk 
vastgestelde data voor onze regio dienen te hanteren. En dat 
Haaksbergen en Neede niet tegelijk meer vakantie hebben omdat 
Haaksbergen in een andere regio zit. Onze school staat in regio 
midden en zal daarom met regio midden meegaan met de 
zomervakantie, kerstvakantie en meivakantie. Voor dit schooljaar 
heeft dat gelukkig geen gevolgen.  
 

Data op een rij 

mailto:m.ribbers@keender.nl


2 december  Studiedag LZM (alle leerlingen hele dag vrij) 
3 december  Sinterklaas op school 
23 december  Kerstfeest in de avond (17.00uur) 
24 december  Alle leerlingen om 12.00uur vrij – kerstvakantie! 
10 januari  1e schooldag in 2022 
 

Bijlage 
- Uitnodiging schaatsclinic 
- Nieuwsflits van BSO Avonturijn 
- Voorstellen jeugverpleegkundige Maria 

Krabbenborg van de GGD 
- Inloopspreekuur GGD 10 december op onze 

school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


