
   

Sterrenboognieuws 5 maart 2020 

 
De ouder-kindgesprekken 

De ouder-kindgesprekken in groep 1 t/m 7 worden gehouden op woensdag 18 maart en donderdag 

20 maart. We beginnen in te plannen vanaf 15.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur. De gesprekken duren 10 

minuten. Het is de bedoeling dat het een gesprek tussen leerling, ouder(s) en leerkracht is. Om deze 

reden willen we u vragen geen broertjes of zusjes mee in het lokaal te nemen waar het gesprek 

plaats vindt. 

Mocht u op één van beide data niet kunnen dan kunt u dit aangeven vóór maandag 9 maart. 

Hierna wordt de planning gemaakt en kunt u niet meer ruilen! 

NL doet middag 

Op vrijdag 13 maart staat de NL doet middag op het programma. Basisschool De Sterrenboog gaat 

samen met de kinderen en vrijwilligers er weer een super middag van maken. Het programma begint 

om 12:45 uur en eindigt om 14:15 uur. De volgende klussen staan op het programma: 

• Ramen lappen 

• Grind Kulturhuus in de bak 

• Schommel matten zandvrij maken 

• Zandbak aanvullen 

• Open ruimtes netjes opruimen en dweilen 

• Klassen netjes maken 

• Etc. 
 

Klusjes om er voor te zorgen dat de school er weer spik en span uit gaat zien.  

Wij zoeken voor deze middag nog ouders/vrijwilligers die kunnen helpen met de klusjes. Wil je 

helpen? Dan kun je je opgeven door een mail te sturen naar d.ratering@keender.nl.  

Alvast bedankt en tot 13 maart 

 

 

Veiligheidsbeleving (dit bericht heeft in januari al in het SBN gestaan) 
Onze school maakt dit schooljaar gebruik van de Veiligheidsmonitor (onderdeel van Praktikon) om 

de sociale veiligheid op school in kaart te brengen. De Veiligheidsmonitor vraagt aan leerlingen uit 

groep 7 en 8 (soms ook groep 6) onder andere hoe veilig zij zich op school voelen, of ze nare dingen 

hebben meegemaakt op school, en of ze het fijn vinden op school. Dit zijn gegevens die scholen elk 

jaar volgens de wet ‘Sociale veiligheid op school’ moeten verzamelen.  
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Leerlingen vullen de vragenlijsten in op school, tijdens schooltijd. Per klas is er een inlogcode, die 

voor alle leerlingen hetzelfde is. De onderzoekers kunnen op geen enkele wijze zien welke leerling 

welke vragenlijst heeft ingevuld, er wordt niet bijgehouden welke leerling achter de computer 

plaatsneemt. Ook een docent die voor supervisie aanwezig is, heeft geen inzicht in de antwoorden 

die de leerlingen geven.   

Wij willen ook u als ouders, vragen om mee te doen. U krijgt via de mail een uitnodiging met daarin 

een link om de vragenlijst in te vullen. De hiervoor verzamelde e-mailadressen worden alleen 

gebruikt voor het verzenden van de uitnodiging. Na het verzenden van de uitnodiging en één 

herinnering worden alle e-mailadressen weer verwijderd. Er wordt geen koppeling gemaakt en 

bewaard tussen het e-mailadres en de ingevulde vragenlijst.  

U kunt in de vragenlijst aangeven wat u van de sociale veiligheid op school vindt, of uw kind 

vervelende dingen heeft meegemaakt, en of er dingen beter kunnen. Personeelsleden geven aan 

of er op school gedragsregels zijn en hoe die worden samengesteld, maar ook hoe veilig zij zichzelf 

voelen, en of zij nare ervaringen hebben. De leiding vult in hoe op school de veiligheid wordt 

aangepakt en of er incidenten zijn geweest. 

Nadat iedereen de Veiligheidsmonitor heeft ingevuld ontvangt de school een rapport, waarin de 

uitkomsten overkoepelend worden teruggekoppeld. De antwoorden van alle leerlingen worden bij 

elkaar opgeteld, net als van alle ouders, personeelsleden en leidinggevenden. Op deze manier zorgt 

Praktikon ervoor dat alles anoniem blijft. 

Praktikon is aangesloten bij het Privacyconvenant onderwijs, www.privacyconvenant.nl. Dit is een 

initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de brancheorganisaties GEU, VDOD en KBb-E, om 

ervoor te zorgen dat scholen en aanbieders van digitale onderwijsmiddelen goede afspraken met 

elkaar kunnen maken om de privacy van leerlingen en andere personen in het onderwijs goed te 

beschermen. 

 
 

Tulpenactie 

Elk jaar organiseren we een goede doelen actie. En wegens groot succes van vorig jaar willen we dit 

jaar weer de Tulpenactie organiseren. 

De opbrengst zal ten goede komen aan ICT middelen voor onze school.  

We zouden op school nog graag meer laptop en i-pads willen inzetten en 

verouderd apparatuur kunnen vervangen  

  

Een deel van de opbrengst willen we schenken aan   

Speeltuinvereniging in Beltrum.  

 

 

Opzet van de actie 

http://www.privacyconvenant.nl/


   

Alle leerlingen van BS De Sterrenboog verkopen zoveel mogelijk bossen tulpen aan familie, buren en 

bekenden.  

(Op deze manier is het een inzameling in besloten kring en  geen huis aan huis actie.) 

De kinderen krijgen maandag 9 maart een lijst mee naar huis waarop de bestellingen geplaatst 

kunnen worden. Deze lijsten en het geld kunnen in de week van 16 maart weer ingeleverd worden 

op school. Het is de bedoeling dat er meteen contant afgerekend worden. De bossen tulpen kosten € 

3,50 per stuk. 

Afhalen bossen tulpen: 

Op  donderdag 2 april van 14.00 – 17.00 uur kunnen de kinderen (evt met behulp van ouders) de 

bestelde bossen op komen halen op het schoolplein bij het Kulturhus. Deze bossen kunnen dan 

daarna door kinderen afgeleverd worden bij de bestellers. 

Wij hopen natuurlijk op een zo groot mogelijke deelname! 

Werkgroep Goede doel  

 

Vacatures voor twee ouders en een personeelslid t.b.v. Gemeenschappelijke 
MedezeggenschapsRaad (GMR) van 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 bij 
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.  

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 zijn we op zoek naar twee ouders en een personeelslid 

voor de GMR.  De ouders die aftreden zijn niet herkiesbaar en het personeelslid is herkiesbaar. 

De vergaderingen van de GMR dit schooljaar zijn nog op 16 maart, 14 april, de jaarvergadering op 

26 mei en de afsluitende vergadering op 2 juli 2020. 

Deze vergaderingen zijn openbaar en je bent van harte welkom om te komen luisteren. Heb je 

interesse of heb je nog vragen? Neem dan contact op met GMR Keender, gmr@keender.nl  

Als er zich meer kandidaten melden voor de functies, dan worden er in mei 2020 verkiezingen 

gehouden. Graag je aanmelding voor 24 april 2020, gmr@keender.nl  Alvast bedankt voor je reactie! 

Goed om te weten: 

mailto:gmr@keender.nl
mailto:gmr@keender.nl


   

• Voor GMR leden is het niet verplicht om deel uit te maken van de MR van een Keender 
basisschool. Voor oudergeledingen geldt de verplichting dat u een kind op een 
Keenderschool heeft en voor personeelsgeledingen geldt de verplichting dat u een 
aanstelling bij Keender heeft. 

• Een GMR lidmaatschap is geen vertegenwoordiging van één school maar geldt voor de 
hele Stichting Keender. Het is derhalve mogelijk dat van een en dezelfde basisschool 
meer ouder- en/of personeelsgeledingen zitting hebben in de Keender GMR. 

• De GMR vergadert gemiddeld zes keer per schooljaar. Vergaderingen vinden plaats in 
Haaksbergen. 

• Voor het GMR lidmaatschap worden voor ouders vergoedingen toegekend en wordt 
personeel gecompenseerd. 

• Er worden verkiezingen gehouden tussen de mensen die zich aanmelden als mogelijk 
GMR lid. 

• De Keender GMR biedt een enthousiaste en betrokken samenwerking! 

Met vriendelijke groet, 

 

GMR Keender 

 

Hoera nieuwe digiborden! 

In groep 3 en 7 zijn deze week de nieuwe digiborden 

geplaatst en daar zijn we erg blij mee. 

 

 

 

Boekenlijst bekend voor de kinderjury van 2020. 

De boekenlijst voor de kinderjury is bekend voor 2020. Misschien meld je je aan via de bieb? Of 

misschien ben je gewoon geïnteresseerd in de lijst, dat kan ook. Daarom bij deze  de lijst met 

nieuwe boeken, veel leesplezier. 

Van 6 tot 9 jaar 

Van 10 tot 12 jaar 

 

Hallo kinderen en ouders/verzorgers, 

In de Eucharistieviering van Zondag 15 maart om 10.30 uur komen de communicanten uit Rekken, 

Neede, Groenlo, Lievelde en Beltrum samen in de St. Calixtus basiliek te Groenlo om zich voor te 

stellen aan de geloofsgemeenschap. Dit onder leiding van Pastor H. de Jong en Pastoraal werker       

C. Roetgerink. Het koor Caisa zal voor een muzikale omlijsting zorgen.  

Deze viering is een onderdeel van hun voorbereiding op  

het ontvangen van de 1e Heilige Communie op 19 april a.s.  

Wij hopen  u allen te mogen verwelkomen!  

Werkgroep EHC St Paulusparochie 

https://rianvisser.us1.list-manage.com/track/click?u=94b5047cdcc1e7f263d08c924&id=c9bb360fac&e=30fbb602bd
https://rianvisser.us1.list-manage.com/track/click?u=94b5047cdcc1e7f263d08c924&id=de28ce5f7a&e=30fbb602bd


   

 

 

Schoenendozen 

Voor een creatieve opdracht van ons volgende project; Geloof, zou het heel fijn zijn als alle 

kinderen van groep 5 t/m 8 een schoenendoos of soort gelijk meenemen.  

We starten op vrijdag 20 maart. 

 Data op een rij 

6 maart:    Rapport 

12 maart:   Studiemiddag 12.15 leerlingen vrij. 

13 maart:    NL-doet klusmiddag 

18 en 19 maart:   Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

23 maart:   Mr vergadering 

31 maart:    Studiemiddag 12.15 leerlingen vrij. 

13 april:    2de Paasdag vrij 

15 en 16 april:    CITO groep 8 

17 april:    Koningsspelen 

 
Bijlage: - 
 


