Data om te onthouden:
Vrijdag 30 maart en maandag 2 april: vrij i.v.m. Pasen
Maandag 9 april: hoofdluiscontrole (geen ingevlochten haar a.u.b.)
Dinsdag 17 t/m donderdag 19 april: Eindtoets groep 8
Vrijdag 20 april: Koningsspelen
Maandag 23 april t/m 6 mei: Meivakantie
Nieuws van directeur Jannie Baron
Tevredenheidsonderzoek
Enige weken geleden hebben wij u en de leerlingen
van de bovenbouw gevraagd om deel te nemen aan
het tevredenheidsonderzoek. 70% van de ouders
hebben gehoor gegeven aan onze oproep en dat is
landelijk gezien een hoge score en daaruit blijkt dat u
zich betrokken voelt bij de school van uw kinderen.
99% van de leerlingen heeft de enquête ingevuld.
De uitkomsten worden met het team en de MR
besproken en als ik zo zie wat de opbrengsten zijn, komen ze heel erg overeen met de
speerpunten van het team.
Meer eigenaarschap van kinderen: als leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor het werk
dat zij doen, zijn ze veel meer gemotiveerd.
Hieronder de uitslag waar wij mee aan de slag gaan.
De Leerlingen geven de school een 8
Acties:
-

Meer invloed op het leerproces
Ruimte voor eigenaarschap
Meer meedenken en praten over schoolzaken
Meer aandacht voor muziek, creatieve vakken, andere volkeren en mensen
Meer afwisselende werkvormen
Meer ruimte van de juf om zelf werk te kiezen
Juf bespreekt met de leerlingen wat zij willen bereiken op de volgende toets

De Ouders geven de school een 7.2
Acties:
-

ouders vragen of zij tevreden zijn over de school
meer interactie/uitwisseling met ouders

-

ouders vragen hoe zij ergens tegen aan kijken
ouders willen meer informatie over extra begeleiding van kinderen
Cito eindresultaten in de schoolgids
Meer aandacht voor treiteren en pesten
Ouders willen meer invloed op het beleid van de school
Extra aandacht voor ‘meerkunners’
Meer aandacht voor andere culturen
Zorgen dat het negatieve imago van de school omgezet wordt in een positief imago
Ouders willen dat de schooltijden veranderen

Aanwezigheid Jannie:
Dinsdag 3 april
Woensdag 4 april
Donderdag 5 april aanwezig van 9.30 uur met Mirjam naar een congres: Passend onderwijs
Vrijdag 6 april aanwezig bij de start
De paasviering

Alle kinderen kwamen bij elkaar in de aula
voor een mooie viering over Pasen en de
lente. Dit thema kwam terug in liedjes en
gedichtjes.
Veel van de gedichtjes waren zelf gemaakt
door de kinderen van groep 4 tot en met 7.
Super knap!
Groep 8 had een lied bewerkt met een eigen
tekst, echte songwriters!

De Grote Rekendag
Dit was een leuke dag met een spetterende opening en gedurende de ochtend boeiende
rekenactiviteiten. Even een impressie.

Kindervakantiespelen

De voorbereidingen voor de 41e editie van de kindervakantiespelen zijn alweer in volle gang.
De datum kan alvast op de kalender gezet worden namelijk 27, 28, 29 en 30 augustus.
Het thema houden we nog even geheim. Het belooft in
ieder geval weer een leuke week te worden.
Voor foto's van voorgaande jaren en info. kun je kijken
op www.kindervakantiespelen.blogspot.com
Wij hebben er weer zin in!
Crew kindervakantiespelen groep 1 t/m 8

In de bijlage vindt u informatie van Kuzuia voor activiteiten in de meivakantie.

We wensen u een heel fijn paasweekend!

