Fruit inzamelen met Pasen
Met Pasen schenken we aandacht aan inwoners van Haaksbergen die het moeilijk
hebben door bv. ziekte, ouderdom of een lichamelijke beperking. Dit bij mensen die
nog zelfstandig wonen, maar ook bij hen die in het Saalmerink, het Wiedenhof, het
Zorghotel wonen of in een andere woonzorg locatie in Haaksbergen. Op woensdag 13
of donderdag 14 april kunt u (tot 12.00 uur) fruit, zoals appels, sinaasappels en
mandarijnen( geen kwetsbaar fruit zoals bananen), kleine blikjes fruit, chocolade
eitjes etc. meegeven naar school. Wij zorgen ervoor dat het meegebrachte fruit op de
juiste plaats terecht komt.

Maakcarroussel van Roombeek Cultuurpark/ Tetem
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 deelgenomen aan een
maakcarrousel van Roombeek Cultuurpark/ Tetem. De kinderen gingen in groepjes
aan de slag met één van de aangeboden workshops. Zo was er o.a. een workshop
met 3D-pen, de ozobot en werd er een eigen Virtual Realitywereld gecreëerd. Het
Maakcarrousel wordt binnenkort ook aangeboden in de bibliotheek. Informatie
hierover heeft u al gekregen.

Inspectiebezoek
Op 22 maart 2022 heeft de inspectie, mevrouw Daphne Lodeweges, onze school bezocht. Het bezoek was een
verificatie-activiteit om een beeld te krijgen bij de drie BKA-standaarden op bestuursniveau (besturing,
kwaliteitszorg en ambitie). Er is vooraf een gesprek geweest met het bestuur van st. Keender. Vervolgens heeft de
inspectie 4 scholen uitgezocht die zij in dit kader wilden bezoeken. Eén van die scholen waren wij dus. De opdracht
voor onze school was om de basisvaardigheden van taal te laten zien. De inspecteur heeft deze dag een bezoek
gebracht aan groep 1-2, 3-4 en 5-6 en is in gesprek geweest met directie en IB-er. We hebben het bezoek als prettig
ervaren en we mochten mooie complimenten in ontvangst nemen. Zo was Daphne erg te spreken over de fijne sfeer
in de school en in de groepen. Maar ook de zelfstandige werkhouding en de zichtbare doorgaande lijn binnen de
school. Verder heeft ze nog even genoten van enkele BeweegWijs-lessen op het plein. Ontwikkelpunten waren:
afstemming en differentiatie, meer interactie tussen leerlingen en leerkracht en eigenaarschap bij leerlingen
vergroten. Punten waar wij inmiddels al mee aan de slag zijn, maar die nog meer aandacht nodig hebben. De
algemene conclusie was dat de kwaliteitszorg goed op orde is en daar zijn wij natuurlijk trots op!

Gastles dode hoek
De leerlingen uit groep 7 en 8 hebben afgelopen maandag een gastles gehad over de dode
hoek van een vrachtwagen. In de klas kregen ze de informatie en aansluitend mochten ze
plaatsnemen in een vrachtwagen. Zo kregen ze een beeld van het zicht dat een chauffeur
van een bus of vrachtwagen heeft wanneer hij onderweg is.

Koningsdag
Vrijdag 22 april vieren we Koningsdag. We beginnen de dag met een ontbijt op school. Daarna vertrekken we met
z’n allen naar de atletiekbanen van AVH. Vrijwilligers van deze vereniging hebben voor ons een leuk sportief
programma in elkaar gezet. Hierbij kunnen we de hulp van een aantal ouders goed gebruiken. Kunt u ons deze
ochtend assisteren, dan graag even een mailtje naar r.vanderwal@keender.nl

Bezoek boerderij groep 1 en 2
Op dinsdag 5 april waren de groepen 1-2 welkom op de
boerderij bij boerin Carla en boer Andre. Wij hebben
mogen kijken bij de kalfjes en koeien en zelfs de stier. Wij
hebben geleerd welk eten de koeien krijgen en waar dit
van gemaakt is, ook hebben wij de koeien eten mogen
geven en hebben we gekeken bij de kuilen waar al het
eten ligt. We hebben in de melkstal mogen kijken waar de
koeien gemolken worden en waar de melk dan naartoe
gaat. Aan het eind hebben ze mogen proeven wat er
allemaal van melk is gemaakt, kaas, vla, yoghurt,
karnemelk en zelfs melk uit de tap! We hebben een hele
leuke middag gehad en hebben veel mogen leren over de
boerderij! Carla en Andre bedankt voor de leuke en
leerzame middag!

Agenda
Dinsdag 12 april:
Maandag 18 april:
20 en 21 april:
Vrijdag 22 april:
25 april t/m 6 mei:
Maandag 9 mei:

handbaltoernooi gr. 7 en 8
2e Paasdag (vrije dag)
eindcito gr. 8
Koningsspelen
Meivakantie
luizencontrole

