
   

Sterrenboognieuws 17 februari 2022 

 
Versoepelingen coronamaatregelen 
Vanaf aanstaande vrijdag 18 februari worden de coronamaatregelen in Nederland flink versoepeld. 
Daar zijn we heel blij mee. Momenteel wordt er door de raad van het Primair Onderwijs gewerkt aan 
een protocol voor het basisonderwijs. We hopen dat dit protocol volgende week bekend is, zodat we  
de versoepelingen kunnen vertalen naar de praktijk.   
Wanneer het protocol bekend is, weten we ook welke mogelijkheden er zijn om ouders weer meer 
bij de school te betrekken. Ik hoop jullie hierover in het SBN van 24 februari nader te kunnen 
informeren.  
 
Vanaf aanstaande maandag voeren we onderstaande versoepelingen door:   

- Alle kinderen blijven voor schooltijd op het plein, totdat de eerste bel gaat. Ze gaan naar 
binnen door de ingang die bij hen bekend is.  

- Ook de kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 spelen voor schooltijd op het plein. Wanneer de 
eerste bel gaat, gaan ze met de groepsleerkrachten naar binnen.  

- In de pauzes mogen de kinderen weer door elkaar spelen.  
- Binnen blijven de kinderen t/m 24 februari nog in hun eigen cohort. 
- Omdat we nog te maken hebben met een groot aantal besmettingen in verschillende 

gezinnen, voeren we de oudergesprekken in de komende week, zoals gepland online. 
- In deze week dragen de kinderen uit de groepen 6,7 en 8 én de medewerkers t/m donderdag 

24 februari nog een mondkapje in de gangen.  
- Vanaf 25 februari vervalt de mondkapjesplicht.  
- Excursies die volgende week gepland staan, kunnen doorgaan. Een dringend advies om in de 

auto een mondkapje te dragen.  
 
Vanaf 18 februari gelden ook nieuwe regels voor isolatie: 
Bij een positieve coronatest, blijf je 5 dagen thuis. Je mag tellen vanaf de dag van de positieve 
zelftest. Na 5 dagen mag je weer naar school, mits je 24 uur klachtenvrij bent.  
 
 
Carnaval 
Op vrijdag 25 februari vieren we op school carnaval en mag iedereen verkleed op school komen. 
Vanaf deze dag hoeven kinderen en medewerkers geen mondkapjes meer te dragen en is het niet 
meer noodzakelijk dat kinderen in hun eigen cohort blijven. Dat is fantastisch en een extra reden om 
een mooi feestje te vieren. De werkgroep Carnaval komt vanavond bij elkaar om het programma 
voor aanstaande vrijdag uit te werken. Jullie worden hierover via de Parro app geïnformeerd.  
 
 
Schoolzwemmen 
Vanaf 15 maart gaat het schoolzwemmen voor groep 4-5 weer beginnen. We zijn nog op zoek naar 
ouders die ons naar het zwembad en weer naar school willen brengen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
Spreekuur Jeugdverpleegkundige Maria Krabbenborg 
 
Op donderdag 3 maart is er een spreekuur op het gemeentehuis  in Borculo 
(marktstraat 1) 

Heeft u een vraag of advies nodig over u kind dan kunt u een afspraak maken. 

De jeugdverpleegkundige helpt u graag bij vragen over onder andere: opvoeding, psychosociale 
problemen, pesten, faalangst, voeding en zindelijkheid.  
Maar ook voor de lengte en het gewicht van uw kind of voor een gehoor- en/of ogen test helpt zij u. 

Bij deze de gegevens voor het maken van een afspraak; 
Mailen: m.krabbenborg@ggdnog.nl  
Tel: 0884433206  
WhatsApp: 0625644217 

 
Data op een rij 

18 febr: Rapport mee 

23 en 24 febr: Ouder/kindgesprekken in Teams 

25 febr: Carnaval 

28 febr t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie 

11 maart: NL-DOET middag 

22 maart: Studiemiddag leerlingen 12.15 vrij.  

 

GMR leden gezocht 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Keender is op zoek naar nieuwe leden. Met 
ingang van schooljaar 2022-2023 worden er twee ouders gezocht die de belangen van alle ouders 
met één of meerdere kinderen op één van de Keenderscholen vertegenwoordigd.  In onderstaande 
brief leest u meer informatie.  

  



   

 

 

Nieuwe GMR leden gezocht!  

De Keender GMR is op zoek naar nieuwe leden. Graag brengen we de vacatures bij jullie onder de 

aandacht. Met ingang van het schooljaar 2022-2023 zijn er twee oudergeleding- en één 

personeelsgeledingvacature in te vullen. De GMR bestaat uit een groep van twaalf mensen, zes 

ouders en zes personeelsleden. Bij voorkeur verdelen we de GMR-plekken onder zo veel mogelijk 

verschillende Keenderscholen.  

Wat doet de GMR precies? 

Wat de medezeggenschapsraad  (MR) van uw school op schoolniveau beslist en adviseert, doet de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor zaken op centraal niveau. 

Beleidsvoornemens die van toepassing zijn op alle scholen worden vanuit Keender voorgelegd aan de 

GMR ter advisering of instemming. 

Stel, je hebt interesse om deel te nemen, wat verwacht de GMR dan van je? 

- Je bent een goede vragensteller die beschikt over kritisch oordeelvermogen. 

-  Je bent gericht op samenwerken, de GMR spreekt met één mond. 

-  Je respecteert de grondslag van de stichting van harte.  

- Je bent in staat belangen van de stichting objectief af te wegen tegen die van kinderen, 

 personeel, ouders, scholen en anderen. 

Denk je nu: ‘Ik heb wel belangstelling maar ik heb geen ervaring.’ 

Dan nodigen wij je van harte uit om langs te komen zodat we je vragen kunnen beantwoorden. Op 19 

april ‘22  hebben we daar voorafgaand aan de vergadering tijd voor. Je kunt je aanmelden via 

gmr@keender.nl  

- Je hoeft geen lid te zijn van de MR van je school, je moet wel minstens een schoolgaand kind op 

een van de Keender basisscholen hebben of werkzaam zijn op een Keender basisschool. 

- Ieder schooljaar verzorgt de GMR een basiscursus (G)MR die je gratis kunt volgen. 

- We vergaderen gemiddeld zeven keer per schooljaar en je wordt verwacht om soms samen met 

een ander GMR lid een opdracht voor te bereiden of taak uit te voeren. We helpen elkaar graag! 

Deze GMR oudergeledingen kunnen je vragen beantwoorden: 

De oudergeledingen Manon Semmekrot en Bas Hekman willen graag je eventuele vragen over het 

deelnemerschap beantwoorden en hun ervaringen met je delen. Stuur ze een mailtje: 

manonsemmekrot@gmail.com en b.hekman@salesregie.nl.  

Deze GMR personeelsgeledingen delen ook graag hun ervaring met je:  

Natuurlijk zijn er personeelsgeledingen die je kunt benaderen met vragen; Saskia Manenschijn en Els 

Bol zijn ook per mail te bereiken: s.manenschijn@keender.nl en e.bol@keender.nl. 

Je interesse doorgeven voor 25 april 2022 

Twijfel niet, neem contact op met gmr@keender.nl om je belangstelling door te geven. Doe dit voor 

25 april 2022. In mei worden verkiezingen georganiseerd. Graag tot ziens! 
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