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Schoolreis kleuters
De kleutergroep hoopt op donderdag 10 juni op schoolreis te gaan
naar Avonturenboerderij Molenwaard. Dat belooft voor de kleuters
een enerverende dag te worden. We gaan er van uit dat ze hier erg
zullen genieten. Vervoer en begeleiding worden door de juffen
geregeld.
Schoolreis groep 3 t/m 7
Om de kans te vergroten dat de schoolreis gewoon door kan gaan
hebben we deze reis geschoven naar donderdag 15 juli. Dat
betekent dat we op woensdag 14 juli het schooljaar op school zullen
afronden en dat de schoolreis dus op de allerlaatste schooldag plaats
vindt. De bestemming is nog niet bekend. De kleuters hebben hierdoor
een dag eerder vakantie en groep 8 heeft dan al afscheid genomen.
Schoolkamp
Op 23-24-25 juni gaan de kinderen van groep 8 op schoolkamp naar
Oostkapelle. Ondanks alle coronaperikelen denken we dat we een
veilig kamp kunnen organiseren. De kinderen blijven in de bubbel van
hun eigen groep. Tijdens het kamp gelden dezelfde hygiëneregels als
op school. De begeleiding wordt verzorgd door juf Elise, Truus
Westerlaken en meester Bastiaan. We gunnen de kinderen een mooi
kamp als afronding van een schooljaar, waarin vooral veel leuke
extra’s niet konden doorgaan.

€ 771,75

Staat u open voor andere schooltijden?
Het antwoord op deze vraag is JA of NEE.
We leggen u deze vraag voor om in te schatten of het de moeite waard is, dat we verder
gaan in een proces van onderzoek naar andere schooltijden. We doen dit op initiatief van
de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Een mogelijke keuze is geen lichtvaardig
besluit, maar een besluit voor vele jaren.
Andere schooltijden hebben gevolgen voor leerlingen, voor ouders, voor schoolteamleden
en voor de BSO om maar een aantal partijen te noemen. Welke schooltijden dat dan zijn en
welke gevolgen ze hebben, zullen in kaart gebracht worden door een commissie indien er
voldoende draagvlak is om hiermee aan de slag te gaan.
Aan het eind van deze week ontvangt u van ons een mail waarin we u bovenstaande vraag
zullen voorleggen en wij hopen dat u massaal gebruik maakt van de mogelijkheid om hierin
uw mening aan ons over te brengen. Een grote respons is voor ons belangrijk om een
helder beeld te krijgen van wat er leeft onder ouders.

Overblijven
Helaas is het vinden van een nieuwe coördinator niet gelukt. Dit betekent dit we de komende
maand in gesprek zullen gaan met WASKO om de organisatie van het overblijven over te
nemen. Zodra er meer bekend wordt over hoe het de komende jaren verder zal gaan met
het overblijven, hoort u dat van ons.
Succes!Spiegel vragenlijst ouders
De vragenlijst voor ouders, voor ons kwaliteitsbeleid, is ingevuld door 45 ouders. We gaan
dit allemaal nog analyseren en meenemen in onze planvorming. Sterke punten willen we
graag behouden, zwakkere punten zo nodig verbeteren. Het helpt ons bij het zoeken naar de
verbeterpunten met de meeste impact. Veel ouders namen de moeite om ons een compliment
te geven. Echt mooi! Daar zijn we blij mee! Dank u wel.
Hieronder een kleine bloemlezing uit deze 38 reacties:
“Mijn kinderen worden gezien door de leerkracht. Er is aandacht voor sociaal emotionele
ontwikkeling. Mijn kinderen hebben zorgvragen, de school doet zijn best de begeleiding aan
te sluiten bij hun behoeften.”
“Kleine overzichtelijk school met super veel aandacht voor de speciale leerling.”
“De kleinschaligheid vind ik heel prettig. En het laagdrempelige contact kunnen leggen met
leerkrachten of directie.”
“Christelijke identiteit…standvastig, ondanks brede publiek in het kleinere dorp.”
“Fijne leerkrachten. Goede begeleiding, goede communicatie. Liefdevol naar leerlingen.”
“Gewoon een gezellige dorpsschool. Veel aandacht voor de kinderen. Leuke buitenschoolse
activiteiten. Leuk team!”
“Korte lijnen met de leraren. En aandacht voor ’t individuele kind. De manier waarop ze les
geven in deze Corona tijd.”
“Ze luisteren naar de kinderen als er iets is of iets niet lukt. Zo is de drempel voor de
kinderen niet hoog om naar de leerkracht toe te gaan om iets te vragen of te vertellen.”
“Kleinschaligheid, betrouwbaar, korte lijnen, goede leerkrachten, contact met ouders”
“Leerkrachten en directie zijn betrokken bij de leerlingen en voelen zich verantwoordelijk
voor de veiligheid van de kinderen. Er heerst een rustige en ontspannen sfeer in het
schoolgebouw. Leerkrachten “zien” het kind. Thuisonderwijs is in een snel tempo
georganiseerd.”

