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Nieuws 

Voor jullie ligt de 5de  en tevens laatste  nieuwsbrief van dit schooljaar.  
Om nog meer informatie met elkaar te kunnen delen, ontvangen wij graag nieuws vanuit de 
verschillende scholen. Heb je zelf informatie die in deze nieuwsbrief thuishoort en/of heb je 
suggesties m.b.t. de inhoud, richt je dan tot het bestuurskantoor: i.lammers@keender.nl. 
Hierdoor wordt de nieuwsbrief dynamischer, relevanter en interessanter.  
Veel leesplezier! 

Voorwoord 

Beste Collega’s,  
 
Voor je ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het schooljaar. Ook dit jaar hebben we met 300 collega’s ervoor 
gezorgd dat 3000 kinderen veel hebben geleerd. Iets om samen trots op te zijn!  
 
Trots ben ik ook op de Holthuizen en de St. Bonifacius Isidorushoeve. Beide scholen 
hadden in de afgelopen maand de inspectie op bezoek en kregen een goede beoordeling. 
Het komt overeen met mijn beeld dat er op alle scholen hard gewerkt wordt om het 
onderwijs elke dag een beetje beter te maken. Ik heb de afgelopen maanden veel 
bevlogen mensen ontmoet en heb genoten van de inzet en samenwerking.  
 
De procedure voor de vacature voorzitter College van Bestuur  wordt na de zomervakantie voortgezet. Dit 
betekent dat ik nog even aanblijf als interim bestuurder voor Keender. 
 
Op alle scholen is men druk bezig met de formatie voor het komende schooljaar. Het bleek dat we ondanks de 
krimp van leerlingen nog meerdere vacatures hadden. Deze zijn nu nagenoeg ingevuld en hierdoor ontstond er 
binnen de bestuurlijke pool / pool A ruimte voor nieuwe collega’s. Het is fijn te melden dat we per 1 augustus 10 
nieuwe collega’s kunnen verwelkomen.  
 
Op stichtingsniveau wordt er een nieuw strategisch beleidsplan 2018 – 2022 opgesteld. We zijn hier al druk mee 
bezig. Op 22 juni hebben we belanghebbenden buiten de stichting (stakeholders) uitgenodigd om input te vragen 
wat zij belangrijk vinden om mee te nemen in ons beleid. De avond was goed bezocht, geslaagd en we hebben 
veel input gekregen. Na de zomervakantie gaan we hier verder mee en worden ook de schoolteams betrokken bij 
het beleid voor de Stichting. 
 
Voor de teams van de drie fusiescholen De Weert, de Theo Scholte en de Troubadour is het een gedenkwaardig 
moment . De 3 scholen gaan per 1 augustus a.s. samen verder als één nieuwe school; De Kameleon. Er wordt 
een nieuwe school gebouwd op de locatie van BS de Troubadour. De andere twee locaties blijven in gebruik tot 
de nieuwbouw gereed is.   
 
Ik wens jullie veel leesplezier met deze nieuwsbrief en alvast een fijne vakantie! 
Peter Velseboer 
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Reinigen kunstgrasvoetbalveld Heeckeren 

 
Basisschool Heeckeren en Rémondis hebben de handen inéén geslagen. Dit n.a.v. de ophef die ontstaan is in de 
media over de schadelijke stoffen in de rubberen korrels op kunstgrasvoetbalvelden. Deze korrels zouden voor 
kinderen schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Na veel onderzoek (door o.a. RIVM, KNVB e.a.) kwamen er 
verschillende resultaten naar boven. Een onderzoek gaf aan dat de schadelijke uitstoot meeviel en de 
volksgezondheid niet zou bedreigen (men spreekt dan over een consumenten en een industriële norm). Toch 
kwamen er al snel weer andere onderzoeken op tafel die “onrust” veroorzaakten.  

Over bovenstaand is er op school veelvuldig door het team 
en de MR gesproken. Uiteindelijk was het advies aan school 
vanuit de MR de korrels toch te laten verwijderen. De directie 
heeft samen met de MR enkele mogelijkheden onderzocht. 
Van daaruit volgden gesprekken met de firma Rémondis. De 
problematiek van de rubberen korrels was hen bekend, zij 
wilden graag meedenken en een bijdrage leveren aan een 
proef om deze korrels te verwijderen uit de grasmat van 
basisschool Heeckeren. Zo gezegd, zo gedaan. Rémondis is 
druk bezig geweest met bepaalde apparatuur om de korrels 
(die behoorlijk vastzaten) op te zuigen om ze vervolgens af te 
voeren. Kosten die zijn gemaakt worden deels door school en 

deels door de MR betaald, waarvoor dank. Dank ook aan de firma Rémondis voor het meedenken, de fijne 
samenwerking en het reinigen van ons veld. 
Het kunstgrasvoetbalveld zonder korrels lag klaar. Er kon nog niet op gespeeld worden, er moest eerst een laag 
fijnzand in om de mat weer vast en strak te leggen. In de meivakantie is dit gebeurd, mede door de inzet van 
ouders van school waarvoor dank. De kosten van het zand worden deels betaald door de opbrengst van het oud 
papier. De kinderen van basisschool Heeckeren, en de kinderen uit de buurt die na school gebruik maken van de 
speelplaats, kunnen weer lekker spelen op het voetbalveld.                              

GMR 

De bijeenkomst d.d. 18 mei jl. met als thema: ‘Passend onderwijs, wat betekent dat voor leerlingen, ouders en 
leerkrachten?’ is door de bezoekers als leerzaam en interessant   ervaren. Daar zijn we als GMR 
vanzelfsprekend zeer tevreden over. Het bezoekersaantal was misschien wat aan de lage kant, we hopen in 
het volgende schooljaar op een hogere opkomst. We houden ons t.a.t. aanbevolen voor jullie suggesties voor 
aandachtthema`s voor een informatiebijeenkomst. 

 
Met ingang van het schooljaar 17-18 waren er twee GMR-
vacatures in te vullen. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten 
gemeld, maar gelukkig waren de aftredende leden allebei  
herkiesbaar zodat we in een volledige bezetting kunnen starten. 
De functies van voorzitter en vice-voorzitter van de Keender 

GMR worden in de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar vastgesteld.  
 
De GMR contactpersonen zullen in het komende schooljaar wederom het eerste aanspreekpunt zijn voor MR-
leden van de Keenderscholen. Ze zullen jullie vragen graag beantwoorden en/of bespreken in de GMR.  
 
Ben je (als ouder of personeelslid) geïnteresseerd in het zitting nemen in een MR of GMR, laat ons dat dan 
weten via: gmr@keender.nl Bij voldoende aanmeldingen regelen wij namelijk een gratis basiscursus (G)MR 
voor geïnteresseerden. Deze cursus wordt in ieder geval twee jaarlijks gratis aangeboden door Keender GMR. 
Bij een groot aantal aanmeldingen doen we dat jaarlijks. Wij zien jullie aanmeldingen graag tegemoet. 
Wij wensen jullie allen een prettige en vooral ontspannende zomervakantie toe!   

mailto:gmr@keender.nl


 

Privacy is een grondrecht 

Minimaliseer data en ken de regels  
Het is zo verleidelijk: zoveel mogelijk gegevens verzamelen, omdat je maar nooit weet waarvoor het handig kan 
zijn. Maar dit is in strijd met het privacybelang van de betrokkene (leerling/medewerker/ouder/verzorger). Verzamel 
dus alleen die gegevens die nodig zijn om het beoogde doel te bereiken en bewaar ze niet langer dan nodig is voor 
dat doel.  

 
In Nederland is privacy onder andere 
uitgewerkt in de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp). Deze wet 
beschermt de privacy door regels te stellen 
voor de omgang met persoonsgegevens in 
Nederland. Het uitgangspunt van de wet is 
dat privacy wordt gerespecteerd.  
Kennisnet heeft een handleiding voor 
privacy ontwikkeld: Privacy in 10 
stappen. De handleiding hoeft geen 
keurslijf te zijn, maar het kan worden 
gevolgd als een leidraad voor het praktisch 
handelen.   
  
Het wachtwoord van jouw account is 
strikt persoonlijk  
Ga verstandig om met wachtwoorden en 
verander ze regelmatig. Geef nooit het 
wachtwoord van je account aan een ander. 
Ook de medewerkers van afdeling ICT 
zullen nooit om jouw wachtwoord vragen!   
 
Blijf kritisch en alert - Hang op, klik weg, 
bel uw bank …  
Het aantal pogingen om identiteit of 
persoonlijke gegevens te stelen groeit. 
Criminelen willen die informatie stelen om 
valse identiteit te kunnen gebruiken. Wees 
kritisch als je wordt benaderd met een 
vraag waarin persoonsgegevens zijn 
betrokken. Wie stelt die vraag en moet je, 
of mag je, antwoord geven? Wees je 
bewust van het aantal nep-mails en klik 
niet op de linkjes of programma’s die 
worden meegestuurd.   
  
Bij twijfel: niet doen en blijf bewust en 
kritisch  

Wetgeving op het gebied van privacy is ingewikkeld, maar daar is een goede reden voor: privacy is een grondrecht 
dat bescherming vereist. Denk dus goed na als je aan de slag gaat met privacygevoelige gegevens. Stel jezelf de 
vraag: hoe zou ik het vinden als het om mijn gegevens zou gaan? Bij twijfel win je eerst informatie in over wat wel 
en niet mag. Vragen erover kunnen worden gesteld via de ICT Servicedesk.  
  
Meld incidenten met betrekking tot informatiebeveiliging  
Alle incidenten betreffende informatiebeveiliging moeten worden gemeld bij de direct leidinggevende. Ook een 
datalek moet daar worden gemeld. Vanaf 1 januari 2016 heeft iedere  school een meldplicht.  Deze meldplicht 
houdt in dat we direct een melding moeten doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zodra we 
een ernstig datalek hebben. Bij een datalek gaat het dus om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van 
persoonsgegevens bij een school, uiteraard zonder dat dit de bedoeling is geweest. 



 

Uitwisseling Kuurne 

Uitwisseling St. Bonifatius – Wijzer 

Begin juni werd voor 45e keer de uitwisseling gehouden met Wijzer uit Kuurne (België).  

Hieronder vind je een toespraak van een ouder tijdens de afsluitende viering. 

Kuurne...een ervaring rijker! 

Toen mij afgelopen donderdag werd gevraagd om mijn ervaring over Kuurne op deze ochtend met anderen te 
delen, sprong ik niet meteen een gat in de lucht. 

Niet zo zeer omdat ik dat niet zou durven maar meer omdat mijn idee erover op zich niet echt positief was.  Voor 
velen van jullie is Kuurne een vaste gewoonte die hoort bij de Bonifatiusschool.  

Sommigen van de hier aanwezige ouders hebben de reis naar Kuurne misschien zelf wel gemaakt als kind  en de 
kinderen die hier al vanaf groep 0 op 
school zitten weten niet anders dan dat dit 
staat te gebeuren. Ons gezin maakt pas 
sinds 2,5 jaar onderdeel uit van de 
Bonifatius en wij zijn we dus niet 
opgegroeid met Kuurne en alles wat daar 
bij hoort.  

Toen onze dochter vorig jaar haar Kuurne-
reis ging maken was het voor deze mama 
ook wel even slikken. 

Met al  die onrust in de wereld is het toch 
een hele stap om je 11 jarige meisje alleen 
op pad te laten gaan. Ook toen stond ik 
niet te trappelen van ongeduld maar ik 
wilde haar die kans om Kuurne te ervaren 
ook niet ontnemen. 

Na wat traantjes bij het afscheid vertrokken 
zij en mama vol goede moed van school. 
Zij op weg naar het avontuur en moeders huiswaarts...3 dagen zonder elkaar. 

De foto's die via de app binnen kwamen waren geruststellend en het  leek erop dat ze het wel naar haar zin had.  
Na 3 dagen van weinig slaap kwam ze vol verhalen thuis. Ze had nieuwe woorden geleerd. Ze had dingen gegeten 
die ze nog niet kende en had ze gezien hoe kinderen in België wonen en hoe ze les krijgen op school. Ze had  ook 
veel nieuwe vrienden gemaakt en was enorm enthousiast over alle nieuwe indrukken en ervaringen. 

Ze was gegroeid, enorm veel rijker geworden en ook een beetje meer los gekomen van thuis. 

Deze moeder was toch wel heel erg blij dat ze haar dochter mee had laten gaan. 

 

 



Vervolg vorige pagina. 

Vol enthousiasme op naar 2017... 

Kuurne komt naar Haaksbergen en ik kreeg het al Spaans benauwd toen ik het programma naast mijn overvolle 
agenda had gelegd. 3 Dagen Kuurne met alle voorbereidingen van dien. In dezelfde week nog een verjaardag voor 
te bereiden, veel zakelijke en sociale afspraken dus het Jippie-gevoel  was er wederom niet. 

Gelukkig zat ze in een groepje met ervaren Kuurne-ouders en die hebben mij door dit avontuur geloodst. En wat 
viel het me mee...Het was eigenlijk heel erg leuk en gezellig! En wat was het goed geregeld allemaal. Het was 
volop genieten met de meiden!!  

Ten eerste was de "klik" tussen de meiden er en daar hadden we dus geen omkijken naar. Maar het was vooral fijn 
om te zien hoe die verschillende groepen kinderen dan samensmelten en lachen met elkaar om grappige 
uitspraken en elkaar nieuwe spelletjes en trucjes leren. Met elkaar praten over hun toekomst op de nieuwe school 
en lekker friemelen met elkaars haren ... Net alsof ze elkaar dagelijks zien en al jaren met elkaar omgaan. 

Wat ik ook heb ervaren is dat Kuurne ook vooral een ding is van het hele gezin. Niet alleen je eigen kind ervaart 
Kuurne.... maar ook de andere gezinsleden maken hier onderdeel van uit. Dat vond ik vooral een waardevol iets. 

Mijn ervaring met Kuurne is uiteindelijk dus leuker geweest dan wat ik er van had verwacht. 

Voor mij betekent de Uitwisseling met Kuurne dat je je kind een kans geeft...  

Je geeft je kind de kans.... 

- om nieuwe ervaringen op te doen en van anderen te leren. 

- om zich te ontwikkelen op sociaal en emotioneel gebied 

- zijn of haar zelfredzaamheid te vergroten omdat ze zelf een oplossing moeten vinden voor een probleem. Mama 
is immers niet in de buurt. 

Maar vooral een kans om zijn of haar eigen wereld te spiegelen aan die van een ander. Wat  zijn de 
overeenkomsten en wat doen we anders? Wat doen die verschillen met ons? Kunnen we daarvan leren of drijft het 
ons uit elkaar...?   

Is iets dat anders is ook meteen niet goed of maakt dat de wereld juist een beetje leuker..? 

Het leert je kind de mooie eigenschappen van zichzelf en die van een ander te zien en deze ook te waarderen. Het 
leert een kind dat anders zijn juist heel erg leuk is. Het leert je kind dat het kan zijn wie het is want anders zijn is 
niet fout om stom. Iedereen is leuk en goed op zijn eigen manier en dat moet ook ... 

Want dat is wat de wereld juist zo kleurrijk en zo mooi maakt. 

Dat is wat de uitwisseling doet met je kind en daarom is het denk ik een waardevolle traditie die nog vele 
jaren voortgezet moet worden! 

Complimenten voor een ieder die deze uitwisseling wederom tot een succes heeft gemaakt want het is een hele 
klus om dit allemaal goed te organiseren  en daar neem ik mijn petje voor af! 

Citaat van een ouder van de St. Bonifatius 



 

Leraar Ontwikkel Fonds (LOF) 

Terugblik Vera Wegerif, leerkracht groep 7 op BS Los Hoes  

Vorig jaar juni kregen we als school het goede nieuws dat mijn aanvraag bij het Leraar Ontwikkel Fonds (LOF) 
was goedgekeurd. Ik mocht de komende jaren aan het werk met mijn project. Het einddoel hiervan is om zowel 
kinderen als leerkrachten te laten werken vanuit de vraag: “Welke ICT- hulpmiddel kan mij bij deze activiteit of dit 
lesdoel ondersteunen?”   

Ondertussen zijn we een jaar verder. Een jaar waarin ik eerst maar moest 
starten, wat best lastig bleek te zijn. In mijn hoofd zaten ontzettend veel 
ideeën, mogelijkheden en stappen. Hier eerst orde en structuur in zien te 
krijgen was belangrijk, een plan van aanpak werd geschreven. Tegelijkertijd 
kon ik verder bouwen op de ontwikkelingen in de bovenbouw die al gestart 
waren tijdens het afronden van mijn opleiding ‘Specialist Digitale Didactiek’. 
Ook mocht ik in september direct een LOF- lab volgen, een nationale 
ondersteuningsdag voor collega’s, zowel uit het PO als VO, die ook een 
LOF toegekend hadden gekregen. Het uitwisselen en bespreken van mijn 
ideeën was inspirerend en hielp mij alles structureren. Zo kwam het initiatief 
van de grond.   

Wat is er dan dit schooljaar, mede dankzij het LOF, allemaal gebeurd? Hieronder een opsomming:   

 In oktober is er de personeelsdag voor Stichting Keender georganiseerd. Op de personeelsdag stonden 
de 21-eeuwse vaardigheden centraal, aan de hand waarvan er verscheidene workshops gegeven werden. 
Zelf heb ik samen met Maurice van Ermen de workshop ‘Werkvormen met de camera’ gegeven, een 
workshop met praktijkgerichte en direct toepasbare werkvormen.   

 De mentoren-iPads zijn aangeschaft. Elke mentor is nu in het bezit van een device waarmee ze in de 
groepen en, waar nodig, op andere locaties kan werken. Denk hierbij o.a. aan het registreren en invullen 
van de leerlijnen, agenda en mail, maar ook het leren kennen van apps om ze uiteindelijk in de lessen toe 
te kunnen passen. Uiteraard is dit een groeiproces en zal hier volop aandacht voor blijven.   

 Ik heb verscheidene apps bekeken en uitgeprobeerd, om ze uiteindelijk in te zetten in de lessen. Om deze 
apps te beheren, heb ik geleerd om te werken met het programma ZuluDesk Manager.   

 Er zijn vele overlegmomenten met collega’s binnen en buiten de school geweest. Zo hebben collega’s 
binnen Los Hoes wekelijks de mogelijkheid gehad om hulp en advies te vragen, maar zijn er ook 
bijeenkomsten stichting breed geweest waarbij ideeën en mogelijkheden gedeeld werden.   

 Er is een start gemaakt met het uitproberen van Office 365, zowel bij een aantal mentoren als bij kinderen 
in de bovenbouw. Zo hebben de kinderen in groep 8 in de afgelopen weken aan hun Meesterstuk 
gewerkt, waarbij het werken met OneDrive vele voordelen brengt.   

 In groep 8 is een pilot gedraaid met het meenemen van eigen devices. Kinderen mochten, onder bepaalde 
afspraken, hun eigen device inzetten onder schooltijd.   

 Verder heb ik zelf meerdere studiedagen gevolgd om mezelf ook te blijven ontwikkelen.   

Als ik terugkijk op dit jaar, vind ik het soms lastig om te zien wat er al bereikt is. Sommige stapjes zijn zo klein, dat 
ik deze vaak snel weer vergeet. Maar ik weet ook dat juist al deze kleine stapjes samen maken dat we ons 
ontwikkelen en blijven leren. Dat is ook precies wat ik dit schooljaar heb zien gebeuren: collega ́s komen met 
ideeën bij me, vragen om hulp, zijn trots op overwonnen drempels en nemen zelf steeds meer initiatief in het 
inzetten van ICT hulpmiddelen die passend zijn bij de activiteit of het lesdoel.  

Een mooie start is gemaakt, op naar het vervolg. Ik heb er zin in!   



 

Kerstfair 2017 – donderdag 14 december 

Zoals in de nieuwsbrief van februari reeds vermeld, is besloten om dit jaar een vervolg te 
geven aan de Kerstfair. 
 
In eerste instantie zou deze op maandag 18 december 2017 plaatsvinden. Maar in goed 
overleg is besloten om dit te verplaatsen naar donderdag 14 december van 16.00 – 19.30 
uur bij partycentrum het Hagen!! 
 
Nadere informatie volgt t.z.t.  
 

‘Nederland ontmoet Afrika’ op Sterrenboogfeest 

Sterrenboogfeest 
 

Het jaarlijkse Sterrenboogfeest op basisschool De Sterrenboog in 

Beltrum stond vrijdag 9 juni in het teken van het thema 'Nederland 

ontmoet Afrika'. Een Oegandees kinderkoor was de hele dag te 

gast op school. Het koor is van de stichting UP4S, wat staat voor 

'kom voor ons op' en is tien weken op tournee door Nederland. De 

groep bezoekt tachtig scholen en haalt daarbij geld op voor hun 

eigen toekomst. 

Overdag hebben de leerlingen van de Sterrenboog kunnen genieten van 

workshops die werden gegeven door de kinderen van het Oegandese koor. Er werd gezongen, getrommeld en 

gedanst. Iedereen genoot van de muziek, dans en interactie met de Afrikaanse kinderen. Aan het eind van de 

schooldag gaf het koor alvast een voorproefje van hun optreden. 

De start van het Sterrenboogfeest vanaf 18.00 uur was geweldig. Het zonovergoten plein stond vol met ouders, 

kinderen en leerkrachten toen de Oegandese kinderen al dansend en fluitend in hun vrolijke kleding het plein op 

kwamen. Het optreden van het koor was prachtig en het sfeertje op het plein was meteen goed. Na het optreden waren 

er allerlei spelletjes te doen, lekkernijen te koop en was er een markt voor verkoop van Afrikaanse spulletjes. 

Marie-José Koster, directeur van De Sterrenboog blikt met trots en voldoening terug. "De Oegandese kinderen hebben 

samen met de kinderen en ouders van de Sterrenboog volop genoten. Het was een dag met een gouden randje." 

UP4S is een initiatief van de Deventer wonende Silvia Mbabazi en haar man Frank Rus. Met het geld dat het 

Oegandese koor bijeen zingt kunnen ze onderdak en onderwijs bieden aan kansarme kinderen in Bukomansimbi. 

https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3a%2f%2fwww.achterhoeknieuwseibergenneede.nl%2fnieuws%2falgemeen%2f167299%2fsterrenboogfeest-%3fredir&hashtags=ANEibergenNeede&text=Sterrenboogfeest+&url=http%3a%2f%2fwww.achterhoeknieuwseibergenneede.nl%2fnieuws%2falgemeen%2f167299%2fsterrenboogfeest-%3fredir
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3a%2f%2fwww.achterhoeknieuwseibergenneede.nl%2fnieuws%2falgemeen%2f167299%2fsterrenboogfeest-%3fredir&hashtags=ANEibergenNeede&text=Sterrenboogfeest+&url=http%3a%2f%2fwww.achterhoeknieuwseibergenneede.nl%2fnieuws%2falgemeen%2f167299%2fsterrenboogfeest-%3fredir
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=false&url=http%3a%2f%2fwww.achterhoeknieuwseibergenneede.nl%2fnieuws%2falgemeen%2f167299%2fsterrenboogfeest-%3fredir&title=sterrenboogfeest-%3fredir&source=achterhoeknieuwseibergenneede.nl
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=false&url=http%3a%2f%2fwww.achterhoeknieuwseibergenneede.nl%2fnieuws%2falgemeen%2f167299%2fsterrenboogfeest-%3fredir&title=sterrenboogfeest-%3fredir&source=achterhoeknieuwseibergenneede.nl


 

Keender Academie 

Inmiddels heeft iedereen de flyer van de Keender Academie ontvangen. Wij zijn trots op het resultaat en 
misschien nog wel trotser op het feit dat eigen talenten van Keender enkele workshops verzorgen. Echter hebben 
wij hierin iets over het hoofd gezien en dat betreuren wij enorm. Voor de training “kindgesprekken” is per abuis 
een externe trainer benadert, terwijl deze voorheen door Els Wielens en Marloes Ribbers werd verzorgd. Mede 
dankzij hun enthousiasme en expertise was er dit jaar wederom vraag naar deze cursus. Wij zullen voor de 
komende jaren extra alert zijn bij het benaderen van trainers voor de Keender Academie.  

 
In de digitale versie van de flyer is een aanpassing gemaakt. De cursus 
“Werkvormen in de 21e eeuw” bestaat namelijk uit twee delen. Deze aanpassing 
alsmede de definitieve planning van alle cursussen is opgenomen in de digitale 
versie van de flyer en hebben alle medewerkers van Keender ontvangen.   
De directeuren hebben inmiddels ook een uitdraai van deze aanpassing en de 
definitieve planning ontvangen om in de papieren versie van de flyer op te nemen.  
 
De werkgroep personeel  

 

Proficiat 

Juffrouw Petra 25 jaar werkzaam in het onderwijs. 
 
Op donderdag 11 mei jl. was het 25 jaar geleden dat Petra van der Zande haar 
loopbaan in het onderwijs begon. Na op meerdere scholen gewerkt te hebben, 
kwam ze 17 jaar geleden terecht op de Troubadour.  
 
Op woensdag 17 mei hebben we haar jubileum gevierd.  
Ze werd door haar groep 8 van huis opgehaald. Petra mocht plaats nemen in een 
cabriolet en werd naar school gereden. Daar wachtten haar de andere groepen 
buiten op en werd ze luidkeels toegezongen. 
In de gemeenschapsruimte traden alle leerlingen voor haar op. Prachtig waren de op Petra toegespitste teksten 
van bestaande liedjes.  Als cadeau was er een prachtig kunstwerk en theater bon. Bloemen maakten het geheel 
extra feestelijk. Als afsluiting had groep 8, samen met de ouders, een high tea verzorgd. Een gezellige ochtend 
waarin juf Petra het stralende middelpunt was. 
 
Dik verdiend na 25 jaar het beste beentje te hebben voorgezet.  

 
 

Werkgroep werkdruk 

De werkgroep werkdruk heeft de afgelopen periode 2 keer bij elkaar gezeten.  Er is 
ook aandacht in het directeurenberaad voor geweest. Naar aanleiding daarvan heeft 
de werkgroep een voorstel gemaakt en deze voorgelegd aan de bestuurder, waar de 
verlaging van de administratieve lasten onderdeel van uit maakt.  

Tot slot nodigen wij jullie actief uit voor het meedenken of het aandragen van 
oplossingen! Schroom niet en meld het aan jouw directeur!  

Robert, Aafke, Dineke, Bianca, Karen & Joyce 



 

VAKANTIE 

Goor/Hengevelde:                                    24-07-2017 t/m 01-09-2017 
Haaksbergen/Neede:                               17-07-2017 t/m 25-08-2017 
Beltrum:                                                    10-07-2017 t/m 18-08-2017  

 

Wij wensen jullie 

 

 

 

 

 

 

 

een hele fijne Zomervakantie toe ! 

 

 


