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Kleuters meer naar school
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Kleuters meer naar school
Oudertevredenheidspeiling
Rapporten & Oudergesprek
EHBO examen
Schoolkamp 2017

Vanaf volgend schooljaar gaan we de schooltijden van de
kleuters uitbreiden met de donderdagmiddag. We hebben
vastgesteld dat de kleuters op onze school in vergelijking met
andere scholen in de regio minder uren naar school gaan.
Dit gaan we aanpassen.
Vanaf het schooljaar 2017-2018 gaan onze kleuters ook op
donderdagmiddag naar school. Hun schooltijden worden dan:

Toetsweken
Personeel kampdagen
Ouderraadsnieuws
Eerder met vakantie!

Interessante informatie:
* maandag 5 juni
Tweede Pinksterdag VRIJ
* dinsdag 13 juni
Schoolreis groep 1/2
Medezeggenschapsraad
* 21-22-23 juni
Schoolkamp groep 8
Oostkapelle

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

08.30—12.00
08.30—12.00
08.30—12.15
08.30—12.00
08.30—12.00

uur en 13.15—15.15 uur
uur en 13.15—15.15 uur
uur
uur + 13.15—15.15 uur
uur

We hopen hiermee het onderwijs
aan onze jongste leerlingen nog
beter te maken. Meer lestijd is
meer leertijd! Daarnaast ontstaat
er meer ruimte in het programma
om extra ondersteuning te bieden
aan de kinderen die dit nodig hebben.

Oudertevredenheidspeiling
Binnenkort willen we een oudertevredenheidsonderzoek en een leerlingentevredenheidspeiling uitvoeren. Wij zijn geïnteresseerd in uw
mening. We willen daarom alle ouders vragen om een online vragenlijst in te vullen. Dat zal ongeveer 20 minuten van uw tijd in beslag nemen. Bij het beantwoorden van de vragen is het goed om te
bedenken dat het gaat om een indruk, niet om precieze informatie.

Opbrengst zending
15 mei
€ 43,25
22 mei
€ 30,15
29 mei
€ 32,61

Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen voor dit onderzoek, want natuurlijk moeten wel alle accounts van alle ouders op
orde zijn.
Het oudertevredenheidsonderzoek wordt afgenomen in de periode
van 6 t/m 17 juni aanstaande!
De leerlingen komen later aan de beurt.
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Deze nieuwsbrief is
ook te vinden op onze
WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.nl

Ouderraadsnieuws
Vier ouders nemen afscheid van de ouderraad:
Ria Kortleve
Janneke Meerkerk
Irma Verhoef
Marieke Vink
Heel hartelijk bedankt
wat jullie inzet voor de
school!
Vier nieuwe ouders staan
te trappelen om de vrijgekomen plaatsen in te
nemen:
Susan Aantjes
Miranda v.d. Heerik
Marina Hoexum
Cora Tukker
Heel hartelijk welkom in
de ouderraad en veel plezier bij alle activiteiten!
Eerder met vakantie!
Komende zomervakantie
zal de school een grondige renovatie ondergaan.
Daarvoor is veel tijd nodig en telt elke dag.
Daarom is in overleg met
de bouwcommissie besloten de zomervakantie
eerder te laten beginnen.
Woensdag 5 juli is de
laatste schooldag.
Donderdag 6 juli wordt
gebruikt als verhuisdag,
omdat alle ruimten helemaal leeg moeten worden gemaakt en dat is
een hele klus. Vrijdag 7
juli kan de verbouwing
dan starten.
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Wijzigingen
rapporten & oudergesprekken
Vanaf het schooljaar 2017-2018 willen we de leerlingen 2 rapporten
per jaar meegeven: het eerste in februari en het tweede in juni.
Daarmee zal ook de cyclus van gesprekken met ouders veranderen:

september: Startgesprekken

februari
Oudergesprek na 1e rapport

juni
Oudergesprek na 2e rapport (optioneel)
Waarom deze veranderingen?

Deze nieuwe gesprekscyclus sluit beter aan bij ons onderwijs.

Het beeld van ons huidige 1e rapport is beperkt en eenzijdig.
Er zijn nog weinig beoordelingen beschikbaar en een methode
onafhankelijke toets ontbreekt.

De rapporten zullen nu wel een compleet beeld geven van het
kind, namelijk de combinatie van schoolopbrengsten en
methode onafhankelijke toetsen.
Dit voorstel zal op de medezeggenschapsraadsvergadering van
13 juni besproken worden.

EHBO examen
Op vrijdag 19 mei zijn de jaarlijkse
EHBO examens weer afgenomen in
groep 8. De 20 kandidaten zijn
allemaal geslaagd voor dit examen
en daarmee feliciteren we deze
leerlingen van harte.
Rina Knijff bedanken we voor het
organiseren van de lessen.
Daarnaast mogen alle vrijwilligers
die een bijdrage hebben geleverd
niet ongenoemd blijven.
Ook jullie hartelijk dank!

NIEUWSFLITSEN
Schoolkamp 2017
__________________
Binnenkort gaat groep 8
weer drie dagen op
schoolkamp naar het
Zeeuwse Oostkapelle.
Het kamp staat onder leiding van Bastiaan Vonk,
Elise Viezee, Angelique
Jans en Truus Westerlaken.
Data zijn 21-22-23 juni.

Toetsweken
__________________
Op maandag 29 mei zijn
de toetsweken weer begonnen. Deze periode
wordt op 16 juni afgerond.
Daarna worden alle resultaten verwerkt en zullen
eventuele gesprekken
plaatsvinden.

Personeel kampdagen
___________________
Tijdens de dagen dat
groep 8 op kamp is, worden de leerlingen van
groep 7 (van 7-8) verdeeld over de andere
groepen.
Juf Barbera Tromp is op
woensdag 21 juni in
groep 6-7.

