Nieuwsbrief
23 november 2018
Goedemiddag
Vanmorgen hebben we het begin van de
bouw gevierd.
Na jarenlange voorbereiding van de fusie
en de nieuwbouw van de school, was het
dan zover. Een heuglijk moment.
Alle kinderen kregen een gele helm van de
aannemer. Dat zag er prachtig uit.
We willen hen bedanken voor dit cadeautje.
Meer daarover in deze nieuwsbrief.
Komende week wordt voor onze school
een belangrijke week. Donderdag 29
november zal er een interne audit worden
afgenomen. In deze nieuwsbrief leggen
wij uit wat dit is en wat dit betekent.
Ik wens jullie een heel fijn weekend toe.
Robert Everink

Nieuwbouw
Vanmorgen was er een officiële bijeenkomst op de nieuwbouw. Alle kinderen hadden een helm
gekregen van de aannemer. De kinderen stonden op de vloerplaten op de plek waar ook de groepen
komen. Zo konden de kinderen zien waar in de nieuwbouw hun groep komt. Na een kort woordje
hebben alle kinderen met een rolfluitje (de tong van De Kameleon) geluid gemaakt. Nadien was er
wat lekkers voor de kinderen en aanwezigen. Het was een kort feestelijk moment.
Volgende week beginnen ze met de opbouw van de school en wordt het
steeds duidelijker hoe het gebouw gaat worden.

Audit
Binnen de stichting Keender zijn we op verschillende fronten bezig om het onderwijskwaliteit te
verbeteren. De basis voor een kwaliteitsverbetering is een goede zelfevaluatie. Wij als school zijn
eigenaar van de eigen evaluatie, maar het is wel van belang dat mensen van buiten de school
bijdragen aan de beoordeling hiervan. Als het oordeel ook door anderen wordt gegeven, verrijkt dit
oordeel de zelfevaluatie in sterke mate. Donderdag wordt deze audit afgenomen op onze school. De
hele dag zijn 4 Keender medewerkers op onze school aanwezig. Op de ochtend bezoeken zij alle
groepen. Verder gaan zij in gesprek met het team, de kinderen, ouders , de intern begeleider en de
directie. Tevens lezen zij kritisch onze documenten zoals de schoolgids, jaarverslag, jaarplan, website
..... door.

Aan het eind van de dag krijgen wij van hen de bevindingen te horen. De uitkomst van de audit
nemen wij mee in onze plannen voor de komende tijd, maar ook in de komende jaren.
In de volgende nieuwsbrief zullen wij de uitkomst op hoofdlijnen met jullie delen.

Werkzaamheden aan de Bartokstraat
De gemeente heeft ons geïnformeerd over het feit dat zij vanaf volgende week, afhankelijk van de
weerssituatie, starten met het uitvoeren van werkzaamheden aan de Bartokstraat tussen het
Chinees restaurant en de Mozartstraat. Het gaat om werkzaamheden aan de rijbaan, voetpad en de
inritten. De inrichting blijft verder gelijk.
Het laatste stuk van de Bartokstraat ter hoogte van de nieuwbouw wordt later aangepakt.
Mogelijk kan het voor overlast zorgen bij het halen en brengen van de kinderen.

Cadeau tip
Wij weten dat Sinterklaas graag boeken geeft: een tijdschrift, een stripboek, informatieboek,
verhalenboek, voorleesboek………
Lezen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van jullie kind. Dus een boek is een mooi én dus
belangrijk cadeau.
In de nieuwsbrief van volgende week zullen wij jullie informeren over wat je ook thuis kunt doen om
je kind te helpen bij begrijpend lezen.

Nieuw op de website
Op de website hebben wij bij laatste nieuws de volgende items geplaatst:
 De Kameleon in de krant
 Woensdagmiddag activiteiten Kulturhus Haakbergen

27 november
MR
28 november
OR
29 november
Audit
1 december
Oud papier
5 december
Sinterklaas bezoekt ons IKC
6 december
Kinderen uit groep 1 en 2 hebben een dag vrij
20 december
Kinderen uit de groepen 1 en 2 hebben de middag vrij
20 december
Kerstviering (tijden volgen nog)
22 december t/m 6 januari
Kerstvakantie
7 januari
Weer naar school

Vragen?
Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken aangaande
jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze vragen aan
ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.

