Sterrenboognieuws 13 december 2018
Ontruimingsoefening
Afgelopen woensdagochtend hebben we, voor de kinderen, een onverwachte ontruimingsoefening
gehad. Ondanks dat alle groepen door elkaar zaten i.v.m. met het tutorlezen wisten de kinderen heel
goed wat ze moesten doen!

Kerst
Op woensdag 19 december vieren we kerst op onze school. De kinderen zijn deze dag om 12:15 uur
vrij.
Om 18.00 uur worden de kinderen weer op school verwacht voor het kersthapjes-buffet. Het is de
bedoeling dat elk kind voor dit buffet 10 hapjes mee neemt. (voor toetjes en drinken wordt gezorgd)
Er worden lijsten op de deur van de klaslokalen gehangen. Hierop kan genoteerd worden welk hapje
er meegenomen wordt. Elk kind neemt dus 10 hapjes mee.
Ouders worden uitgenodigd om tijdens het eten en drinken van de kinderen, een kop warme
chocomelk of Glühwein te drinken. (volgende week hoort u waar dit zal zijn)
Na het eten houden we samen met het koor Fifteen het grote Sterrenboogkerstconcert in de kerk.
Kinderen van de Sterrenboog en het koor Fifteen zullen hier optreden. Hiervoor is iedereen
uitgenodigd. De kinderen komen met de leerkracht de kerk in en blijven ook bij de eigen groep
tijdens het concert. Na het concert blijven de kinderen van groep 1-2-3 in de bank bij de leerkracht
totdat ze opgehaald worden.
Concreet zal het programma er als volgt uitzien:



18:00 uur inloop
18:15 uur beginnen met eten in de klassen






18:15 uur ouders warme chocomelk of Glühwein
19:00 uur richting de kerk
19:15 uur beginnen in de kerk.
Rond 20:00 uur klaar.

Voor vragen en eventuele opmerkingen kan je mailen naar: d.ratering@desterrenboog.nl

Foto’s Sinterklaas
Foto’s van Sinterklaas en surprises zijn te vinden op onze website. Foto’s en films – Sinterklaas
Groep 7:
De kinderen uit groep 7 hebben dit jaar met de kinderpostzegelactie
wederom een fantastische prestatie geleverd.
Deze week kregen we zelfs een brief van de stichting met daarin
een certificaat dat we tot de superscholen behoren van Nederland.
Met maar 19 kinderen hebben we meer dan 2 duizend euro
opgehaald!
We zijn enorm trots op deze kinderen!

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 onder meer de begroting 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!

Data op een rij
19 december:
24 dec. t/m 4 jan.:
22 januari:
25 januari:
18 februari:
1 maart:
4 t/m 8 maart:

Kerstviering ’s avonds leerlingen 12.15 vrij
Kerstvakantie
Informatieavond verbouwing
Studiedag leerlingen vrij
Studiedag leerlingen vrij
Carnaval
Voorjaarsvakantie

Bijlage:
 Uitnodiging kerstviering
 Oliebollenactie 2018

