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Uit slag en qu êt e sociale veiligh eid/ ou der t evr eden h eid
In april hebben 22 van de 45 ouders anoniem de oudervragenlijst ingevuld. Ondanks dat dit percentage (49%)
te laag is om conclusies te mogen trekken uit de uitslag, geef ik deze toch aan u door. Het team en de MR
hebben de uitslagen van beide vragenlijsten (ouders en leerlingen) besproken.
Gemiddeld scoren de ouders de tevredenheid over de school op een 7,3. De 10 beantwoorde vragen zijn
minimaal op 6,7 gescoord (Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?),
maximaal op 8,4 (In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?). De vraag Hoe veilig voelt uw kind zich op
school scoort een 7.7. Ondanks de te lage respons zijn wij tevreden over de scores en streven naar een nog
hogere score op een volgende enquête. Dit gaan we doen door nog meer in te zetten op passende begeleiding
voor ieder kind, open en adequate communicatie en een veilige, motiverende sfeer in de school.
Alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben anoniem de vragenlijst sociale veiligheid ingevuld. Groep 7/8 geeft de
school een rapportcijfer van 7,8. Groep 8 geeft een 7,3 voor welbevinden in de groep, een 8,0 voor het veilig
voelen en een 9,4 voor veilig zijn. Groep 7 geeft een 7,6 voor welbevinden in de groep, een 7,8 voor het veilig
voelen en een 9,0 voor veilig zijn. Groep 6 geeft een 6,2 voor welbevinden in de groep, een 8,1 voor het veilig
voelen en een 8,4 voor veilig zijn.
Deze schoolscores geven geen aanleiding tot acties. Wel bespreken de leerkrachten de uitslagen met Yvonne,
de intern begeleider, om de detailuitslagen nader te bekijken. Mocht u de detailuitslagen willen inzien, kom
gerust even langs!

Er var in gen n ieu w e gr oeper in g/ door sch u if och t en d en de k en n ism ak in gsavon den
Woensdag 23 juni hebben we proef gedraaid met de groepen, inclusief nieuwe
leerlingen en leerkrachten, voor volgend schooljaar. U heeft hier van de
leerkrachten van uw kind(eren) al een verslagje gelezen. De ochtend is als zeer
geslaagd ervaren. Veel kinderen gaven spontaan aan veel zin in het nieuwe
jaar te hebben. Daar sluiten we ons bij aan!
In de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar houden alle groepen
kennismakingsavonden. Op deze avonden wordt de nieuwe werkwijze
uitgebreid toegelicht en kunt u al uw vragen kwijt. Duurt u dit te lang, stelt u de
vragen dan alvast aan de leerkracht. De kennismakingsavonden zijn als volgt
gepland:
Donderdag 26 augustus van 19.00 tot 20.00 uur beide groepen 4-5-6
Woensdag 1 september van 18.30 tot 19.30 uur groep 1-2-3
Donderdag 2 september van 19.00 tot 20.00 uur groep 7-8
In de eerste periode van het nieuwe schooljaar worden ook weer de jaarlijkse startgesprekken met u en uw
kind gepland. U ontvangt hiervoor na de vakantie een uitnodiging via Parro.
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Ou der s h opelijk w eer w elk om in sch ool n a de zom er vak an t ie!
Na de zomervakantie hopen we u weer te zien in de school! Na een veel te lange tijd wordt dit weer hoog tijd!
We hebben gemerkt dat ouders buiten de school voor veel kinderen (en ook voor veel ouders hebben we
begrepen) rust geeft bij de start van de dag. Tegelijkertijd vinden we een goed contact tussen ouders en school
cruciaal voor het bieden van goed onderwijs. We hebben daarom voor een tussenweg gekozen. De eerste 3
weken na de zomervakantie bent u welkom om uw kind in de school bij de klas te brengen. Daarna neemt u bij de
ingang van de school afscheid van uw kind; voor de kleuters bij het hek aan de achterkant. Na alle andere
vakanties (herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie) bent u een week lang welkom in de school. U kunt uw kind
het hele jaar door ophalen buiten de school bij de ingangen. De kleuterleerkrachten begeleiden de kinderen aan
het einde van de dag naar het hek aan de achterkant . U kunt vanzelfsprekend wel altijd een afspraak maken.
Verder zullen we u 1 of 2 keer per jaar uitnodigen om te komen kijken naar presentaties in de klassen als
afsluiting van onze schoolbrede thema's.

Lader voor een ch r om ebook k w ijt
On ze boek en m ar k t w as w eer een gr oot su cces!
Donderdag 1 juli konden alle kinderen een boek, of zelfs 2
boeken, kopen op de boekenmarkt. Bluette, onze taal- en
leescoordinator, had de organisatie aanlokkelijk ingericht
zodat veel kinderen enthousiast aan het uitzoeken gingen. Er
waren ook heel veel boeken ingebracht door de kinderen.
Hopelijk leveren de boeken veel leesplezier op! Met de
opbrengst (50 euro!) kunnen we voor iedere bouw een mooi
boek kopen.
Alle kinderen mogen in de zomervakantie een boek van
school lenen zodat ze dan lekker kunnen doorlezen!

Agen da
6 juli: afscheidsavond groep 8
7 juli: gezellig afsluitingsochtend voor alle kinderen
(met dank aan de OV voor de organisatie!)
8 juli t/m 22 augustus:

Het is raadselachtig maar we missen een
oplader voor een van onze chromebooks. Wilt
u thuis kijken of er nog een is achtergebleven?
Alvast dank hiervoor!

Vacat u r e M R
Niels Entes heeft aangegeven te willen stoppen
met de MR. Bent u een enthousiaste en
betrokken ouder die graag mee denkt over onze
schoolontwikkeling? Neem dan contact op met
Jane Obdam. Zij informeert u graag verder!

In h et zon n et je! Gef elicit eer d en w elk om !
In augustus zijn jarig (de groepsvermelding is van dit schooljaar):
4 augustus: Nora uit groep 2
7 augustus: Luna uit groep 7
11 augustus: Reza uit groep 6
25 augustus: Jesse uit groep 1

Nieuw op school na de zomer en ook jarig!
1 augustus: Gioia (groep 6) en Mayla (groep 5)
8 augustus: Fabio (groep 1)
23 augustus: Daivey (groep 4)

