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Uitslag oudertevredenheidsonderzoek
Enige tijd geleden heeft onze school deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. Van onze
school hebben achtendertig ouders en verzorgers de vragenlijst ingevuld.
Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders in de referentiegroep aan de school van hun kind geven is
7.5. Onze school scoort daar boven met een gemiddelde van 7.9. De waardering van de ouders voor
onze school is daarmee 'goed'. Wij zijn daar zeer tevreden mee.
De aandachtspunten die in het rapport worden genoemd, nemen wij mee naar het nieuwe schooljaar.

Rapporten mee
Vrijdag 25 juni krijgen de kinderen hun rapport mee.

Juffen- en meesterdag in groep 1 en 2
Vanwege het gekke jaar hebben we allemaal onze verjaardag niet kunnen
vieren in de klas. Ook zijn er een aantal leerkrachten in de zomervakantie
jarig.
We vieren onze verjaardagen dit jaar op vrijdag 2 juli in de eigen klas
samen met de kinderen.
De kinderen krijgen eten en drinken op school. Als de kinderen het leuk
vinden, mogen ze verkleed komen op school!!

Meesters- en juffendag groepen 5 t/m 8
Op dinsdag 6 juli vieren de meesters en juffen van de groepen 5 t/m 8
hun verjaardagen. We vragen u om uw kind eten en drinken mee te
geven voor de middagpauze. We hebben tosti ijzers in de klassen waar
de kinderen gebruik van kunnen maken. Verder maken we er samen een
leuke en gezellige dag van!!
Op 1 augustus gaat meester Jan met pensioen. Hij wil dit graag, tijdens
de meesters- en juffendag, vieren met de groepen 6 en 7.

Verlengde schooldag
We hebben al vele aanmeldingen gekregen voor de extra lesuren op vrijdagmiddag voor het
aankomende schooljaar. Nu zijn we aan het bekijken of de kinderen hiervoor in aanmerking komen.
Daarnaast zijn er ook kinderen waarvan wij denken dat het een meerwaarde heeft dat uw kind de
extra lesuren gaat volgen. Mocht dit zo zijn nemen we contact met u op. U hoort allen zo spoedig
mogelijk van ons.

Wisselmiddag
Op maandagmiddag 5 juli gaan alle groepen doorschuiven. Ze komen dan bij hun nieuwe leerkracht
in de klas die ze volgend jaar zullen krijgen. Dit is van 12.45 tot 13.45 uur.

De Laatste Schooldag
Nog een paar weken en dan is het alweer zomervakantie. Op donderdag 8 juli vieren we de laatste
schooldag! Alle kinderen gaan op de normale tijd naar school en zijn, net als anders, om 14.00 uur
vrij.
Voor deze dag is er een leuk programma bedacht! Wat dat gaat zijn, houden we nog even geheim…
De kinderen krijgen van de OR een broodje knakworst aangeboden voor tussen de middag.

Lasergamen
Op vrijdag 25 juni wordt in het jongerencentrum DVC een leuke activiteit georganiseerd:
Lasergamen. Zie de bijgevoegde flyer voor meer informatie.

Ouderbijdrage
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar.
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. Vrienden van het Openbaar
Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage naam kind en groep.

