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1. Kerstmarkt
Op donderdag 20 december hebben we samen weer kunnen genieten van een
sfeervolle kerstmarkt. Wat een mooie afsluiting van het (kalender)jaar. Fijn dat jullie
er allemaal bij konden zijn.
Een speciaal woord van dank aan iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt door
organisatie, bakken, knutselen, muzikale bijdragen, enz. Ontzettend fijn dat we op
jullie mochten rekenen.
2. BuitenSchoolse Opvang (BSO)
Zoals reeds aangegeven, zijn we in gesprek met andere BSO-aanbieders om te
bekijken of er mogelijkheden zijn om alsnog een BSO te realiseren binnen ons
gebouw. We hopen hier begin februari meer duidelijkheid over te kunnen geven.
3. Hulpouders gezocht – werkgroep Hoofdluis
Eind van dit schooljaar nemen enkele ouders afscheid van onze school, omdat hun
kinderen doorstromen naar het VO. In de voorbije jaren hebben zij trouw
ondersteuning geboden bij elke hoofdluiscontrole. Alhoewel zich inmiddels al twee
nieuwe ouders hebben gemeld om de werkgroep te versterken, hopen we op nog
meer ouders. Veel handen maken licht werk. Ouders uit deze werkgroep controleren
alle kinderen op maandagochtend na elke vakantie preventief op hoofdluis en neten.
Op deze manier hopen we snel actie te kunnen ondernemen waar nodig om
verspreiding te voorkomen. Na de meivakantie vindt er nog een laatste ‘reguliere’
controle plaats. Voor een soepele overdracht, zou het fijn zijn als nieuwe ouders die
(mogelijk) ondersteuning willen gaan bieden in deze werkgroep, dan ook al eens
mee kunnen kijken. (6 mei vanaf 8.30u)
Wilt u meer informatie over deelname aan deze werkgroep of wilt u zich aanmelden,
dan kunt u zich melden bij Karen Quaedackers (team) of Esther Römkens (ouder).
4. Datum eindtoets groep 8
Zoals al in een eerdere nieuwsbrief gecommuniceerd, zullen we vanaf dit schooljaar
gebruik gaan maken van een andere Eindtoets, namelijk Route 8. In tegenstelling tot
de Centrale Eindtoets (welke we voorheen gebruikten) kent de afname van de Route
8- toets geen vooraf vastgestelde data, maar een flexibele afnameperiode. Na intern
overleg hebben we besloten om de Eindtoets van groep 8 af te nemen op
dinsdagochtend 7 mei.
5. Staking 15 maart?
Afgelopen week verscheen het bericht in de media dat er in de week van 11 t/m 15
maart opnieuw actie gevoerd zal worden voor meer investeringen in het onderwijs
waaronder o.a. een verhoging van het salaris en verlaging van de werkdruk. Op 15
maart is door één van de onderwijsbonden een staking voor het gehele onderwijs
afgekondigd. Op dit moment is het voor ons nog niet duidelijk hoe deze actieweek er

concreet uit zal komen te zien en of we hier weer met het gehele schoolbestuur aan
zullen deelnemen. We zullen u uiteraard tijdig informeren, zodra we meer informatie
hierover hebben, zodat u in de gelegenheid bent om evt. opvang te regelen.
Data-overzicht
15 januari
18 januari
21 januari 11.30u
21 januari 19.30u

23 januari 19.30u
24 januari
30 januari 20.30u
5 februari
20 februari 8.30-10u
22 februari
1 maart
4 t/m 10 maart
11 maart
Met vriendelijke groet,
Team basisschool ’t Keuningshöfke
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