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Uitslagen enquêtes
Een tijdje geleden hebben alle ouders van school en de leerlingen van groep 6/7/8 een enquête
kunnen invullen van Scholen op de kaart. Met de uitslag van deze enquêtes kunnen wij zien hoe
ouders en leerlingen het dagelijkse onderwijs bij ons op school ervaren. Het kan ook aanleiding zijn
om bepaalde zaken aan te scherpen of te wijzigen. Als gemiddeld cijfer gaven de leerlingen ons een
8,4 en de ouders een 7,9. Dat zijn cijfers waar we best heel blij van worden, maar het betekent niet
dat we achterover gaan leunen. We blijven ons ontwikkelen om de kinderen een zo goed mogelijke
basis voor hun leven mee te geven. De hele vragenlijst met de beoordelingen kunt u vinden via
deze link. Iedereen heel hartelijk dank voor het invullen!
Inloopochtenden
Volgende week dinsdag en donderdag (5 en 7 april) kunt u een kijkje in de klas nemen onder
schooltijd. Alle ouders zijn van harte welkom om tussen 8.25 uur en 9.00 uur in de klas van uw
kind het eerste half uur mee te kijken. Om de rust zo goed mogelijk te behouden is het goed om
direct om 8.25 uur mee naar binnen te gaan en niet in en uit te lopen. Om 9.00 uur kunnen alle
ouders weer naar huis.
Open school
Volgende week dinsdag is het ook Open school. Dit is bedoeld voor nieuwe ouders van jonge
kinderen die binnenkort vier jaar worden. Tussen 9.00 uur en 10.15 uur kunnen deze ouders
onze school bekijken en informatie over het reilen en zeilen krijgen. Kent u ouders die nog een
school zoeken voor hun kind, dan kunt u deze datum aan hen doorgeven.
Kledingactie
Voor de kledingactie is er in totaal 333 kg kleding opgehaald. Dit levert € 100,00 op. Hartstikke
mooi! En iedereen heel hartelijk bedankt! De opbrengst doneren we dit jaar aan Oekraïne.
Avondvierdaagse
Alvast voor in de agenda: de avondvierdaagse is dit jaar van 17 tot en met 20 mei. Te zijner tijd
krijgt u hier meer informatie over.
Op tijd komen
We merken de laatste tijd dat er steeds meer kinderen na 8.25 uur de school binnen komen
druppelen. Graag willen wij dat iedereen op tijd binnen is, zodat we ook gelijk met de les kunnen
beginnen. Wilt u er samen met de kinderen om denken?
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Informatiebrief inkomensondersteuning SWF
Veel mensen zijn niet op de hoogte van de regelingen voor inkomensondersteuning en maken
daardoor helaas geen gebruik van deze regelingen. Dat meldt de gemeente SWF ons. Op school
hebben we een informatiebrief beschikbaar en daarin vindt u een overzicht van de belangrijkste
regelingen en het advies en de hulp daarbij. Deze brief is op school af te halen bij ondergetekende.
Uitbraak gele Lirpanee
We hebben op school momenteel te kampen met een heuse
uitbraak van de gele Lirpanee. Om verdere verspreiding van
deze gezellige vrienden te beperken, willen wij vragen of de
kinderen komende vrijdag met een muts naar school willen
komen. De GGD heeft aangegeven dat het dragen van een
muts er voor zorgt dat de temperatuur op de hoofden van de
kinderen dusdanig stijgt dat de gele Lirpanee het niet meer
plezierig vindt en zijn/haar heil elders zoekt. Als alle
kinderen één dag lang een muts dragen zijn we er
waarschijnlijk zo weer vanaf. Het is wel de bedoeling dat de muts de hele dag gedragen wordt, want
anders helpt het niet. Als alternatief voor een muts kan ook het haar zo gek mogelijk gedragen
worden. Dit schrikt de Lirpanee ook enorm af. Wilt u erom denken dat de kinderen vrijdag een
muts meenemen of het haar zo gek mogelijk dragen?
Tot zover de berichten,

Agenda

Jan Jacob Koornstra

April
1
Bestrijdingsdag van de gele Lirpanee (muts mee
of een gek kapsel helpt)
5
Inloopochtend (8.25-9.00)
5
Open school (9.00-10.15)
7
Inloopochtend (8.25-9.00)
14
Paasviering
15
Goede Vrijdag (iedereen vrij)
18
Pasen (iedereen vrij)
22
Koningsspelen
27
Start meivakantie(tot en met 6 mei)
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