Nieuwsbrief 18 december 2018
Beste ouders,
Hier is weer een nieuwsbrief van school.
Kerstviering en Kerstdiner
A.s. donderdag vieren wij op school het Kerstfeest. Alle kinderen hebben hierover een brief met
informatie meegekregen. Om 16.45 uur komen we allemaal op school. Samen lopen we naar de kerk
voor een viering. De kinderen uit groep 3 beelden daarbij het Kerstverhaal uit. Uiteraard zijn
belangstellenden welkom in de kerk.
Tijdens de viering worden in de groepen de Kerstbuffetten klaargezet. Na terugkomst uit de kerk (om
ongeveer 17.30 uur) kunnen alle kinderen dan gezellig aan tafel.
De ouderraad zorgt rond half zeven voor een gezellig sfeertje op het plein. Om 18.45 uur (als de bel
gaat) kunnen jullie je kind(eren) ophalen uit de klassen. Denk daarbij aan een plastic tas om alle
(gebruikte) spullen mee naar huis te nemen.
-

De meeste kinderen uit groep 1 t/m 4 hebben al 2 AA-batterijen (voorzien van naam)
meegenomen voor de lampion. Heb je dat nog niet gedaan, dan heel graag meegeven!
Denken jullie donderdagochtend aan het meegeven van bord, beker, bestek en servet? Dan
kan de tafel alvast netjes gedekt worden!

Werkzaamheden juf Dineke
De directeur van de twee Keenderscholen in Neede neemt per 1 januari afscheid. De
sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur is gestart, maar deze is nog niet afgerond. Daarom
heeft Ruud Brandsma, de bestuurder van Keender, gezocht naar een tijdelijke oplossing. Hij heeft
gevraagd of ik per 1 januari tijdelijk enkele directeurstaken van de Dr. Ariëns Daltonschool wil
waarnemen. Ik heb hier positief op gereageerd.
Voor deze taken staat een werktijd van ongeveer een dag per week. Dit betekent dat ik in de
komende maanden vijf dagen zal werken i.p.v. vier. De werkzaamheden voor de Petrusschool blijf ik
dus gewoon uitvoeren.
Gemiddeld zal ik ongeveer een dag (of twee dagdelen) per week in Neede zijn, de overige dagen ben
ik gewoon op de Petrusschool. Het zal wel zo zijn, dat mijn werkdagen in Hengevelde wisselend
zullen zijn. Mijn schoolmail lees ik dagelijks, dus als jullie me nodig hebben, kun je altijd even mailen.
In echt dringende gevallen kun je ook bellen, 06-12607345.
Kerstviering in de kerk
De gezinsvieringwerkgroep nodigt alle kinderen, samen met hun ouders, opa’s, oma’s of gezellig met
de hele familie uit voor de Kerstviering op 24 december a.s. om 17:30 uur in onze Petrus en
Pauluskerk. In deze viering kun je genieten van de lichtjes en het Kerstspel van groep 6, waarin zij het
kerstverhaal vertellen. Tijdens de viering zullen Anouk Wentink, Debbie Kiezenbrink en meerdere
kinderen bekende Kerstliederen zingen onder begeleiding van Marije Pelle.
Alle kinderen hebben ook een uitnodiging voor deze viering op papier meegekregen.
Vacature voor een ouder t.b.v. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Keender
Alle Keenderscholen hebben een MR, een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit personeelsleden
en ouders van een school. De MR praat met de schooldirectie over allerlei beleidszaken van de
school en weet hoe de school er voor staat.
Een bestuur met meerdere scholen, zoals Keender, heeft ook een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over onderwerpen die van belang zijn voor alle of een
meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. In de GMR zitten zowel zes ouder- (met

tenminste een kind op een school van Keender) als zes personeelsgeledingen (die werkzaam zijn op
een school van Keender).
Alle bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op
Scholen (WMS) evenals de plichten van het schoolbestuur. Als je zitting neemt in de GMR, dan doe je
dat voor een periode van drie jaar. Na de drie jaar kun je je eventueel herkiesbaar stellen.
Sinds de start van het schooljaar 2018-2019 zijn we nog steeds op zoek naar een ouder voor de GMR.
Heb je interesse of heb je nog vragen? Neem dan contact op met GMR Keender, gmr@keender.nl Je
bent van harte welkom, alvast bedankt voor je reactie!
Kalender huidig schooljaar
Op onze website staat de schoolkalender. Hierop staan de meeste activiteiten voor dit schooljaar
vermeld.
Activiteiten in de komende periode:
19 december: 19.30 uur Kerstfilm groep 7
20 december: 16.45 uur Kerstviering en Kerstdiner
22 december t/m 6 januari: Kerstvakantie
Heb je vragen of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief? Dan hoor ik ze graag!
Komt deze mail op een adres, waarop je het niet (meer) wilt ontvangen? Mail gerust naar
d.hek@petrushv.nl.
Met vriendelijke groet,
Dineke Hek
Directeur
0547-333420
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

