Sterrenboognieuws 9 mei 2019
Beste mensen,
Het verheugt ons te kunnen meedelen dat de Raad van Toezicht van stichting Keender, na een
unaniem positief advies van de benoemingsadviescommissie en met instemming van de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), heeft besloten mevrouw Debby Verhoeve te
benoemen in de functie van Voorzitter College van Bestuur (1 fte).
Debby Verhoeve is momenteel directeur VMBO van Het Assink Lyceum.
Debby Verhoeve zal zich in de maand juli gaan inwerken bij Stichting Keender en haar
werkzaamheden bij haar huidige werkgever Het Assink Lyceum afronden. In juli vindt er een
overdracht plaats tussen de huidige interim voorzitter College van Bestuur de heer Ruud Brandsma
en Debby Verhoeve.
We wensen Debby veel succes, uitdaging en werkplezier toe als voorzitter College van Bestuur bij
onze stichting.
De vervulling van deze vacature betekent dat Stichting Keender in de maand juli afscheid neemt van
Ruud Brandsma.
De Raad van Toezicht wil langs deze weg ook de benoemingsadviescommissie bedanken voor haar
werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Namens de Raad van Toezicht
Dhr. H.L.G.M. Wensink
Voorzitter Raad van Toezicht
Verbouwing tweede fase
In de vakantie is er hard gewerkt aan onze school. De eerste fase van de verbouwing is bijna klaar en
het wordt prachtig! Vandaag zijn er al verschillende meubels verhuisd want het deel voor fase twee
moet leeg. De komende week worden de groep dag voor dag verhuisd naar het vernieuwde deel. Op
20 en 21 mei zijn er weer avonden georganiseerd om fase twee bouwklaar te maken. Iedereen die
het mogelijk maakt om dit te realiseren ontzettend bedankt!
Foto’s en filmpjes
Er zijn de afgelopen weken weer foto’s en filmpjes geplaatst op onze website bijvoorbeeld van de
muzieklessen in groep 5, het bezoek aan het Mondriaanmuseum van groep 3 en natuurlijk de
verbouwing.

Luizencontrole
Afgelopen dinsdag is er weer een luizencontrole geweest. In groep 4 en 7 zijn luizen geconstateerd.
Over twee weken is er voor die groepen een her controle.
Wilt u uw kinderen goed blijven controleren?

Hallo kinderen en ouders/verzorgers
Zondag 19 Mei om 11.30 uur zijn jullie van harte
welkom bij de viering van de Eerste Heilige Communie
in de H. Calixtus basiliek te Groenlo.
Het is feest voor Lotte, Eke, Stijn te B., Nienke, Niké,
Anne, Stijn klein G. en Jorn.
Zij mogen voor het eerst het heilig brood ontvangen
samen met de communicantjes van Groenlo en
Lievelde.
Voorganger in deze dienst is Pastor den Hartog.
Tot zondag!

Werkgroep Eerste Heilige Communie
Beltrum, Groenlo en Lievelde
Verkeersdiploma
gisteren hebben de leerlingen van groep 7 hun praktisch
verkeersexamen gedaan. Alle leerlingen zijn geslaagd. Allemaal
van harte gefeliciteerd!

Data op een rij
24 mei:
30 en 31 mei:
6 juni:
10 t/m 14 juni:
17 juni:
5 juli:
8 en 11 juli:
8 t/m 12 juli:
10 juli:
19 juli:

Bijlage:

Sterrenboogfeest + veiling
Vrij i.vm. Hemelvaart
Schoolreisje
Pinkstervakantie
Studiedag leerlingen vrij
Rapport
Ouder-kind gesprekken groep 1 t/m 6
Adviesgesprekken groep 7
Doordraaiochtend
Leerlingen om 12.15 zomervakantie

