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Nieuws 

De 3de 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, 
Vorige week had ik een afspraak met de rector van het Assink Lyceum. Een leuk gesprek 
waarin we verkenden hoe we zouden kunnen samenwerken. Uit ervaring weet ik dat het 
vaak niet zo gemakkelijk is om tot samenwerking te komen. Maar dit gesprek was anders. Ik 
zat aan tafel met een man die gedreven sprak over samen iets voor de kinderen betekenen. 
We kregen het over het belang van techniek en technologie en de problemen die in de 
samenleving ontstaan omdat er te weinig kinderen kiezen voor die richting. Problemen waar 
we allemaal mee te maken krijgen.  
 
Wat zouden we er samen met het beroepsonderwijs en bedrijven aan kunnen doen? Hoe zouden we er als keten 
(basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en bedrijven) voor kunnen zorgen dat kinderen weer 
onderzoekend en ontdekkend gaan leren? Spontaan kwamen ideeën op: wat te denken van een soort techno-lab 
voor kinderen van 10-14 jaar waar ze in en buiten schooltijd naar hartenlust kunnen experimenteren en leren? We 
spraken af hier binnenkort verder over te praten en de scholen te laten aanhaken die daar iets voor voelen. Mooi, 
nietwaar? Partnerschap in de praktijk. De kansen liggen voor het oprapen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Ruud Brandsma  
Interim-bestuurder Stichting Keender 

Teamkamer Alfrinkschool gepimpt! 

In het kader van ‘eigenaarschap’, heeft het team van de Alfrinkschool in Neede besloten om hun teamkamer 
helemaal ‘zelf’ te pimpen. De oude meubels zijn naar een goed doel gegaan en in de kerstvakantie hebben de 
teamleden hun personeelskamer omgetoverd tot een frisse, hippe ruimte waar ze in de pauzes gezellig kunnen 
praten (of zelfs een potje tafelvoetbal spelen!) en natuurlijk ook fijn kunnen vergaderen tijdens teambijeenkomsten. 
Een zeer geslaagd 
project!  
 
#teamspirit 



 

Afscheid Robert Everink 

 
Na bijna 17 jaar neem ik afscheid van Stichting Keender. Per 1 maart ben ik benoemd als algemeen 
directeur/uitvoerend bestuurder bij de Stichting Katholiek Onderwijs Losser Overdinkel. Voor mij een mooie kans 
om mij verder te ontwikkelen. 
 
In de afgelopen 17 jaar heb ik op meerdere scholen mogen werken. Vanuit de zorg kwam ik in 2002 terug in het 
onderwijs. Ik werd directeur op De Albatros. Ik had destijds veel ervaring als leidinggevende, maar minder als 
leerkracht. In die tijd stond je naast je directeurschap ook nog voor de groep. Met die ervaring kwam het dus wel 
goed. In het 4e schooljaar kreeg ik kans om hiernaast ook interim-directeur te worden op de Troubadour. In de loop 
van dat zelfde jaar mocht ik mee werken aan het opzetten van Los Hoes en werd ik er in 2006 directeur. Enkele 
jaren geleden heb ik nog 2x als interim-directeur gewerkt op de Sterrenboog. Na 11 schooljaren op Los Hoes, heb 
ik de overstap gemaakt naar IKC De Kameleon. De plek waar ik nu met veel plezier werk en binnenkort afscheid 
neem.   
 
Bijzonder is dat ik in de afgelopen 8 jaar twee keer een nieuw schoolgebouw heb mogen ‘bouwen’.   
Naast het directeur zijn, zocht ik ook de uitdaging in bovenschoolse taken. In de 17 jaar waren er vele 
werkgroepen en commissies waar ik deel van uit mocht maken. In de laatste jaren waren met name het 
voorzitterschap van het directeurenberaad Keender, de regiegroep Strategisch Beleid en het voorzitterschap van 
het Haaksbergen Onderwijs Overleg, mooie taken. Hier heb ik volop van genoten.  
 
Ik kijk met veel plezier en tevredenheid terug op deze 17 jaar. Ik heb de kans gekregen van de stichting om te 
werken aan vernieuwing van het onderwijs en bestuur en mijzelf verder te ontwikkelen. Ik heb erg prettig 
samengewerkt met velen van jullie en heb veel vertrouwen gekregen en ervaren. 
Dank jullie wel hiervoor.  
Ook de positieve reacties en complimenten die ik heb mogen ontvangen nadat ik 
mijn vertrek had aangekondigd doen goed.   
In mijn werk/leven is de spreuk van Roman Herzog belangrijk: “Nur was sich 
bewegt, kan sich ändern!”. Vanuit beweging onstaan de mooiste dingen. Ik wens 
de kinderen, hun ouders en alle medewerkers van Keender veel ‘beweging’ toe. 
Het gaat jullie goed. 
 
Met vriendelijke groet, 
Robert Everink 
 

Van de GMR 

 
Sinds eind vorig schooljaar is de Keender GMR op zoek geweest naar een ouder om de 
GMR weer compleet te maken. Er meldden zich twee kandidaten en verkiezingen onder MR 
oudergeledingen van alle Keenderscholen volgden. Uiteindelijk hebben we als gevolg van 
ontwikkelingen in de GMR de beide kandidaten gevraagd zitting te nemen in de GMR. Zowel 
Deniz Yuksel, ouder van kinderen op de Kameleon en Maarten Peddemos, ouder van 
kinderen op de Dalton Ariënsschool hebben toegezegd om per direct van de GMR deel uit te 
maken. De GMR bedankt hierbij graag alle stemmers voor hun betrokkenheid.  

 
Ieder jaar organiseert de GMR een jaarvergadering voor alle MR-leden van Keender. We laten 
jullie hierbij weten dat de datum is vastgesteld op maandag 27 mei a.s. Over het thema, de 
locatie en het tijdstip worden jullie voortijdig op de hoogte gebracht. Heb je misschien suggesties 
over het thema voor de bijeenkomst? Dan nodigen we je graag uit om die te delen op 
gmr@keender.nl en misschien kunnen we jullie input verwerken in de bijeenkomst op 27 mei a.s. 
of tijdens een andere jaarvergadering.  

 



 

De Hof, daar zit muziek in! 

  
Op dinsdag 29 januari organiseerde CuBaHof 
een feestelijke afsluiting voor alle basisscholen 
van Hof van Twente om het project 
Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) af te 
sluiten. In Theater de Reggehof kwamen de 
deelnemers bij elkaar voor een inspirerende 
lezing van Suzan Lutke, muzikant en 
onderwijskundige n.a.v. het boek ‘Leren van 
Kunst’.  
De scholen ontvingen allemaal een oorkonde 
voor deskundigheidsbevordering muziek, deze 
wordt uitgereikt door de wethouder Kunst en 
Cultuur Harry Scholten. Het CmK-project wordt 
mede mogelijk gemaakt door Rijnbrink, de 
Gemeente Hof van Twente en de Provincie 
Overijssel.  
 
Het project ‘De Hof, daar zit muziek in!’ heeft vier jaar lang gedraaid op alle 19 basisscholen in Hof van Twente. 
Elke school heeft in deze periode begeleiding gehad van een muziekcoach van de Muziekschool Hof van Twente. 
Hierdoor krijgen de leerlingen nu meer en beter muziekonderwijs dat wordt gegeven door de eigen leerkracht en/of 
muziekdocent. Met dit project is wederom te zien dat de unieke samenwerking in Hof van Twente tussen scholen 
én het culturele veld een positieve uitwerking heeft.  
 
Stichting CuBaHof is een samenwerkingsverband tussen de basisscholen en culturele instellingen in Hof van 
Twente. De stichting draagt zorg voor het culturele aanbod voor alle scholen in de gemeente. De CuBaHof 
verzorgt jaarlijks voor alle basisschoolgroepen (ruim 2800 kinderen op 19 basisscholen) een afwisselend cultureel 
programma op het gebied van cultureel erfgoed, dans, literatuur, muziek, theater, audiovisuele en beeldende 
kunst. Binnen CuBaHof is een cultuurcoach aangesteld die de activiteiten, samen met de scholen en instellingen, 
tot stand brengt.  
 
Benieuwd wat CuBaHof allemaal nog meer doet? Neem een kijkje op de site: www.cubahof.nl   
 
Teams basisscholen Hengevelde en Goor 

‘It giet oan!’ in Buurse 

‘It giet oan!’ in Buurse 
24 januari 2019  

 
In het weekend begon het al te kriebelen, zou het dit jaar weer gaan lukken? Met 
onze hele school naar het veen en het ijs op?  
Donderdagochtend was het zo ver en werd het sein ‘veilig ijs’ gegeven door onze 
eigen ijsmeester. De Elf Steden Club heeft in korte tijd veel werk verzet en zo voor 
de leerlingen en leerkrachten een zeer geslaagde schaatsmiddag verzorgd.  
 
Het ijs was netjes geveegd, de koek-en-zopie 
smaakten goed, de Elfstedenroute stond op 
het ijs en er waren heuse stempelposten. Al 
met al een prachtige middag.  
Mooi om te zien dat je samen veel gedaan 
kunt krijgen! 
 
 
Team BS Buurse  
 

http://www.cubahof.nl/


 

Even voorstellen….. 

 
Graag wil ik van deze nieuwsbrief gebruik maken om mij kort aan jullie voor te stellen.  
Ik ben Jolein Pross en vanaf 1 februari jl. werkzaam bij het ObT in Borne. Vanuit hier ben ik twee dagen in de 
week werkzaam voor Stichting Keender als P&O adviseur. 
 
Ik ben woonachtig in De Lutte en woon hier samen met mijn man, drie kinderen en onze hond. Hiervoor heb ik 
jarenlang de functie van P&O adviseur binnen de zorg mogen vervullen en heb nu 
de keuze gemaakt voor een nieuwe uitdaging in het onderwijs. 
 
De eerste indruk(ken) die ik inmiddels heb opgedaan zijn positief en ik heb veel zin 
om aan de slag te gaan voor Stichting Keender. 
Ik verwacht de komende periode met veel mensen kennis te maken en hiermee de 
stichting beter te leren kennen. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking!   
 
Vriendelijke groet, 
Jolein 
 

Juf Henriëtte viert haar 40-jarig jubileum! 

 
Henriëtte Oldenkotte-Veldhuis vierde maandag 4 februari haar veertig jarig jubileum. Ze was zowel 40 jaar 
werkzaam bij de overheid als bij Keender. Na eerst her en der wat invalwerk te hebben gedaan, begon Henriëtte 
op 1 april 1980 fulltime op Ons Wereldje (Kleuterschool Middelhuisstraat). Ze startte hier in een klasje waar 
anderstalige kinderen Nederlands aangeboden kregen.  

 
In 1985 werd de school samengevoegd met de Dr. Ariënsschool en in 1998 
maakte Henriëtte de overstap naar de St. Bonifatiusschool waar ze nu nog 
twee dagen per week met veel enthousiasme en een hoge betrokkenheid 
werkzaam is in de onderbouw. 
Daar bij het jonge kind ligt ook haar hart. Henriëtte is een groot voorstander 
van het spelend leren in groep 1 en groep 2. Ze vindt daarnaast een goed 
contact met de ouders en verzorgers heel belangrijk. Elk kind krijgt na enkele 
maanden onderwijs op onze school een huisbezoek van Henriëtte of haar 
collega. 

  
Afgelopen maandag was de school en haar lokaal versierd en alle kinderen hebben haar gefeliciteerd en een 
cadeau aangeboden. In de pauze was er taart voor alle kinderen, gebakken door een vader van een van de 
kinderen uit groep 1. Samen met haar man en haar dochters heeft Henriëtte 
vervolgens spelletjes gedaan met de kinderen.  
Na de middagpauze kwam er een leuke ballonnenclown. Alle kinderen gingen met 
iets moois naar huis. 
Het feestje zette zich voort in de hal van de school, waar ondertussen alle collega’s 
aanwezig waren. Ruud Brandsma sprak Henriëtte toe met mooie woorden en 
Henriëtte werd nog even in het zonnetje gezet door haar collega’s. De feestelijke 
dag werd afgesloten met een heerlijk buffetje.  
 
Henriëtte wensen we nog mooie jaren in goede gezondheid toe in het 
basisonderwijs!   
 
Team St. Bonifatiusschool Haaksbergen 
 
 



 

Strategisch Beleidsplan 2018 - 2022 

 
 
Het bestuurskantoor heeft de mobile en plaquette van het 
SBP in de centrale hal opgehangen en in het kantoor van het 
College van Bestuur.  
 
Waar hangt jullie SBP? 
 
We zijn benieuwd waar de scholen hun SBP hebben 
neergehangen! 
Maak een mooie foto en mail deze naar 
i.lammers@keender.nl, zodat we in de volgende nieuwsbrief 
hier aandacht aan kunnen schenken. 
 
 

Inventarisatie werkkostenregeling 2019 

 
Ook dit jaar vindt er een inventarisatie onder de medewerkers in vaste dienst plaats voor belangstelling deelname 
aan de werkkostenregeling. Je kunt je aanmelden voor één of meerdere regelingen (fietsplan, bedrijfsfitness, 
aanschaf tablet). 
Aanmelden hiervoor kan via de portal. Mail is door directeuren doorgestuurd.  
Aanmelden kan tot en met 4 maart 2019. 
Deze inventarisatie is geldig voor het jaar 2019. 
 
Let op: inloggen via jouw mailadres met ….@SOH-ict.nl. 
 
Na 4 maart wordt geïnventariseerd of iedereen die zich voor de WKR 2019 heeft aangemeld daadwerkelijk 
hiervoor in aanmerking kan komen. Hierover word je z.s.m. geïnformeerd. 
 

Vakantie 

 
Krokusvakantie 2019 
 
Goor/Hengevelde:  18-02-2019 t/m 22-02-2019       
Haaksbergen:   25-02-2019 t/m 01-03-2019         
Neede:   25-02-2019 t/m 01-03-2019 
Beltrum:   04-03-2019 t/m 08-03-2019 
 
 

                                                                                        Fijne vakantie ! 

 

 
 

mailto:i.lammers@keender.nl

