Sterrenboognieuws 1 november 2018
(facultatieve) tienminuten gesprekken groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 7
In de week van 26 november staan de facultatieve tienminutengesprekken voor de groepen 1 t/m 7
gepland. De gesprekken zijn maandag t/m vrijdag van 14.45 tot 16.30.
De facultatieve gesprekken voor de groepen 1 t/m 7 zijn bedoeld om u de mogelijkheid te geven om
in gesprek te gaan met de leerkracht. Het kan ook zijn dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek.
Wilt u voor vrijdag 9 november bij de leerkracht aangeven als u een gesprek wenst. Mocht u één van
de middagen echt niet kunnen dan kunt u dat ook aangeven. Samen met de leerkracht bepaalt u of
het wenselijk is of het kind ook aanwezig is bij het gesprek.
Groep 8
Alle leerlingen worden voor een tienminutengesprek uitgenodigd. In het gesprek komt het voorlopig
advies voor het voortgezet onderwijs aan bod. De gesprekken zijn maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 14.30 tot 16.30. Voor vrijdag 9 november kunt u bij de leerkracht aangeven als u op één
van de dagen ECHT niet kunt.
Nationaal Schoolontbijt/ lunch
Op dinsdag 6 november doen wij weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt.
Omdat dit samen valt met de kijkochtenden in de bovenbouw hebben we besloten er
een gezamenlijke schoollunch van te maken. Wel besteden wel aandacht aan het
belang van een goed ontbijt.
Deze dag hoeven de kinderen geen lunch mee te nemen want dit wordt verzorgd door het nationaal
schoolontbijt.
Wilt u deze dag (of een dag van te voren) uw kind een bord, beker, bestek, en bakje (voor de
yoghurt) voorzien van naam meegeven?
In de bijlage kunt u meer informatie vinden over o.a. het ontbijtpakket dat volgens de richtlijnen van
het voedingscentrum is samengesteld.
Bij deze willen we de COOP bedanken voor het leveren van het Nationaal schoolontbijt !

Studiedag 18 oktober Strategisch beleidsplan Keender
Woensdag voor de herfstvakantie hebben we een Keender studiedag gehad. Tijdens deze studiedag
stond het strategisch beleidsplan 2018-2022 centraal. Centraal in dit beleidsplan staat
‘Eigenaarschap, Vakmanschap en Partnerschap’. In dit schooljaar ontwikkelen wij een nieuw
schoolplan voor 2019-2023 waarin wij onze ambities voor de komende 4 jaar gaan beschrijven. Het
strategisch beleidsplan geeft hierbij de kaders van de organisatie aan.

Hieronder vind u een filmpje waarin middels een animatie het strategisch beleidsplan voor
alle ouders wordt toegelicht.
filmpje SBP 2018-2022 Keender

Afsluiting project Europa

Op de website zijn verschillende foto’s te vinden van de spelletjesmiddag in groep 1 t/m 8. Groep 5
t/m 8 heeft deze voorbereid tijdens het groepsdoorbrekend werken bij het Alles in 1 project Europa.
Data op een rij
5-9 november:
6 november:
26-30 november:
5 december:
6 december:
19 december:
24 dec. t/m 4 jan.:
25 januari:

kijkochtenden groep 5-8
Nationaal schoolontbijt/ lunch
ouder-kindgesprekken facultatief
Sinterklaas
Studiedag leerlingen vrij
Kerstviering ’s avonds, leerlingen 12.15 vrij
Kerstvakantie
Studiedag leerlingen vrij

Bijlage:
- Ouderbrief Nationaal schoolontbijt.
- uitnodiging onder de Regenboog

