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Nieuws 

De 2de nieuwsbrief van dit schooljaar ligt voor je.  
We ontvangen vaak leuke en interessante kopij voor de nieuwsbrief. Waarvoor onze dank! 
Heb je informatie die je met iedereen wilt/kunt delen, dan ontvangen wij deze graag van je. Dat kan 
door een mail te sturen naar: i.lammers@keender.nl. Hierdoor wordt de nieuwsbrief dynamischer, 
relevanter en interessanter. Veel leesplezier. 

Voorwoord 

Beste collega’s, 

Het is bijna 2019. Een spannend jaar voor ons allen. Spannend omdat er veel staat te gebeuren. IKC De Kameleon wordt 

gebouwd en zal in gebruik worden genomen. De Sterrenboog zal volgens een prachtig concept worden verbouwd. Alle 

scholen gaan aan de slag met hun schoolplan en zullen daarin de vertaling maken van het nieuwe strategisch beleid naar de 

praktijk van alledag. En dan nog al die processen op de verschillende scholen. Over leerteams, over spelend leren in de 

groepen 1-2-3, over het anders organiseren van het onderwijs. Het is te veel om op te noemen.  

Spannend is het ook omdat we op zoek gaan naar een nieuwe bestuurder. In januari komt de Raad van Toezicht met een 

document waarin ze haar keus voor één of twee bestuurders duidelijk maakt en hoe ze vindt dat bestuur en directies door 

een stafbureau ondersteund moeten worden. Dat document wordt besproken in het directeurenberaad en vervolgens ook 

in de GMR. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat we eind januari kunnen gaan werven. Het zou mooi zijn als 

het nieuwe bestuur met ingang van schooljaar 2019-2020 kan aantreden. En mocht het lukken: eerder.  

Tot die tijd blijf ik op verzoek van de Raad van Toezicht nog even als interim-bestuurder aan Keender verbonden. 

Ik wens jullie goede feestdagen en een mooi 2019.  

Ruud Brandsma 

Interim-bestuurder Stichting Keender  



 

Afscheid Ruud Leuverink 

Beste collega’s, 
 
De afgelopen 2,5 jaar heb ik met heel veel plezier gewerkt op de Dr. Ariëns Daltonschool en de Kard. 
Alfrinkschool. Op beide scholen werken bevlogen professionals met passie voor het onderwijs en oog voor het 
kind. Ik ben zeer trots op de teams en de ontwikkeling op beide scholen.  
De afgelopen periode heb ik gereflecteerd op de laatste 2,5 jaar op de scholen en bij stichting Keender. Ik heb 
gemerkt dat ik het lastig vind om mijzelf voor 100% in te zetten op beide locaties. Dit heeft vooral te maken met de 
reisafstand in combinatie met mijn jonge gezin.  
Ik heb de kans gekregen schoolleider te worden van een school in mijn eigen gemeente. Ik heb deze uitdaging 
aangepakt en start 1 januari 2019 op basisschool Gaanderwijs in Gaanderen.  
De reacties van collega directeuren, collega’s, ouders en vooral kinderen hebben mij veel goed gedaan nadat mijn 
vertrek bekend is gemaakt. Ik ben dan ook zeer blij dat ik heb kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van deze 
twee mooie scholen in Neede en de ontwikkeling van onze stichting.  
Ik heb Keender als zeer prettig ervaren. Betrokken collega’s waar ik geweldig veel 
van heb geleerd. Voorop in ontwikkeling waar het nieuwe strategisch beleidsplan 
een mooi voorbeeld van is.  
 
Ach, je wilt in zo’n afscheidsberichtje nog graag wat meegeven. Een mooie 
filosofische tekst, tegeltjeswijsheid, een omdenker, een spreuk voor aan de wand 
(niets zo charmant als……)   
Ik blijf bij:  Geniet van je vak! 
 
Ik wil iedereen via deze weg enorm bedanken voor de fijne tijd bij Keender. Het 
onderwijswereldje is klein dus we komen elkaar weer tegen.  
 
Groet, 
Ruud Leuverink 

Van de GMR 

 
In de GMR zijn we in de afgelopen maanden goed op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen rond de 
vacature voor een nieuwe bestuurder. De GMR is ook actief betrokken geweest in een brainstormavond waarin 
alle Keender directeuren, staf en de leden van de Raad van Toezicht met elkaar hebben gesproken over de 
invulling van de vacature. Te zijner tijd zullen een ouder en een personeelslid van de GMR deel uitmaken van de 
benoemingadviescommissie tijdens de sollicitatieprocedure. 
 
Twee GMR leden bezochten in november een congres over medezeggenschap. Op het congres werden 
workshops i.h.k.v. medezeggenschap aangeboden. We proberen ieder jaar een aantal GMR leden aan te melden 
voor het congres. Zo blijven we op de hoogte van ontwikkelingen in de Wet op MedezeggenSchap. 

 
Ook hebben we de zoektocht naar een ouder voor de GMR opnieuw voortgezet. Het zou 
prettig zijn om weer als voltallige GMR te kunnen opereren. Misschien ken je een ouder van je 
school van wie je vermoedt dat deze een waardevolle bijdrage zou kunnen leveren aan de 
GMR.  
Wij nodigen je dan hierbij ook van harte uit om die ouder te benaderen! Laat het ons weten op 
gmr@keender.nl zodat we eventueel kunnen helpen.  
 

De Keender GMR wenst jullie prettige feestdagen toe en hoopt op een gezond en gelukkig 2019 voor iedereen! 
 

 

mailto:gmr@keender.nl


 

Kerstfair 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgelopen donderdag 13 december hebben we voor het derde jaar een gezellige Kerstfair gehouden. De opkomst 
was goed en onder het genot van een drankje en een lekker Italiaans buffet heeft iedereen een mooi kerstpakket 
samen kunnen stellen bij de twaalf ondernemers die op de Kerstfair stonden. 
 
Het gekozen goede doel van dit jaar was Stichting ‘Het vergeten kind’. De donaties hebben € 291,50 opgebracht 
en dit bedrag is overgemaakt naar de stichting.  
 
Onderstaand de reactie van Stichting ‘Het vergeten kind’. 

 
Goedemiddag,  
 
Dankjewel voor je berichtje. Wat goed om te horen dat jullie geld hebben ingezameld voor Het Vergeten Kind en wat een ontzettend mooi 
bedrag.  
Dankjewel voor jullie steun! 
 
Met een glimlach,  
 
Nikki 

 

Team Het 
Vergeten Kind 
 
T  085 065 3450 
 

 

 
 

 
 



 
 

Keender Academie 

 
Leerkrachten Mobiliteitscentrum (MCO) 

In overleg met de directeuren is besloten dat wanneer een training uit de Keender Academie een 
paar weken voor aanvang nog niet helemaal “vol” zit, deze uitgezet wordt onder de leerkrachten 

van het MCO. Zij kunnen zich voor de betreffende training aanmelden. 

Input schooljaar 2019-2020 
De afgelopen weken zijn er al veel suggesties aangeleverd.  

Mocht je nog suggesties hebben of vind je het zelf leuk om een interessante 
workshop, training of lezing te geven, dan kun je dat mailen naar 

i.lammers@keender.nl.  
Graag voor 14 januari 2019 reageren.  

We komen hier later in het jaar op terug.  
Gedichtenbundel Mijmeringen 1, door Benno de Graaf 

 
Benno de Graaf heeft sinds dat hij in Diepenheim is komen wonen veel gedichten 
geschreven. Of de omgeving hem inspireert of de rust, dat is de vraag. Iets met taal heeft 
hij altijd al gehad. Op de middelbare school werd hij al geprikkeld door de posters met 
prachtige afbeeldingen en gedichten die zijn leraar Nederlands in het lokaal had hangen. 
Voor een eindwerkstuk tekenen en kunstgeschiedenis maakte hij zelf een 
gedichtenposter. Het lezen van boeken en gedichten is een hobby van hem, dat werd ook 
thuis gestimuleerd, dus door taal gedreven is hij zeker. Bij de afsluiting van Kunstmoment 
2018 in Diepenheim droeg hij onlangs twee gedichten voor in herberg de Pol. 

 
Bij het Kunstevenement Heerlijck Zicht werd hij maatje van een kunstenares die een 
prachtige beeldengroep omringd door witte bloemen aan de Nijenhuizerlaan plaatste. 
Dit inspireerde hem tot het schrijven van het gedicht “Beeld – de witte vrouwen”. In 
overleg werd dit gedicht gedrukt op doek en aan een boom bij het beeld geplaatst. 
Sindsdien is hij verder gegaan met schrijven. 
Het heeft geresulteerd in een eerste bundel; “Mijmeringen deel 1”. Een met de hand 
ingebonden bundeltje met 30 gedichten. Ze zijn veelal geschreven in Diepenheim, 
uiteraard ook op enkele andere plekken. De gedichten gaan over het alledaagse, een 
ervaring, een ontmoeting of een herinnering. 

 
Benno wil graag laagdrempelige gedichten schrijven. Het zijn geen makkelijke versjes, maar de 
lezer hoeft ook een regel niet vijf keer te lezen om de boodschap te ontdekken. Hij vindt het fijn 
om de gedichten te kunnen delen en hoopt dat de lezer er een boodschap uit kan halen. Het 
zou mooi zijn wanneer een gedicht iemand echt kan raken. De eerste druk is na de 
boekpresentatie in de tuin in september 2018 uitverkocht. Momenteel wordt de 2e druk 
gerealiseerd. De bundel is te koop voor €10,-. 
Interesse; mail naar gedichtengraaf@gmail.com 
Kijk ook eens op Facebook; Benno de Graaf – gedichten 
Of Instagram; Gedichtengraaf – Benno de Graaf - gedichten 

Vakantie 

 

Kerstvakantie: 
Goor, Hengevelde, Haaksbergen, Neede en Beltrum: 

24-12-2018 t/m 04-01-2019 
 

Fijne  feestdagen gewenst !! 
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