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Locatie Oranjelaan

Psalmen voor de komende weken
Week 12: Ps. 28:5
OB
Week 13: Ps. 22: 1 NB

‘stil’ moeten kunnen zitten (eventueel in de
buggy, die in het gangpad geplaats kan worden.
In dat geval is het handig dat u als ouders dan
ook een plek zoekt aan het gangpad).

Agenda
28 maart: Paasviering in de kerk
5 april: studiedag team, leerlingen vrij

Donderdag 29 maart is een gewone schooldag,
maar kinderen die dat willen, mogen ‘uitslapen’.
De leerkrachten zijn gewoon om 8.30 u in hun
eigen lokaal, maar de lessen starten om 9.30 u.
Het eerste uur is dus ‘een inloop-uur’.

Toezicht tussen de middag
19-3 Jacquelien Loeve
20-3 Esther Wijnveen
22-3 Lianne Nap
23-3 Andre/Lisette van Beek
26-3 Ady van Laar
27-3 Gerrie Ruyssenaars
29-3 Elise de Boer

Paasviering in de kerk
Op woensdag 28 maart willen we met alle
kinderen en ouders van onze school het
Paasfeest vieren. Dat doen we ’s avonds vanaf
19.00 uur in de Goede Herderkerk (de kerk gaat
om 18.45 uur open).
Het adres is Ganzeweide 17.

Door enkele collega’s is een mooie Paasliturgie
ontwikkeld, waarbij ook leerlingen een actieve
inbreng hebben. U wordt hierbij van harte
uitgenodigd om aanwezig te zijn. Ook kinderen
tussen de 0-4 jaar mogen meekomen. Houd u er
wel rekening mee dat ze dan ongeveer een uur
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Personele zaken
Na Pasen keert juf Corina van Riessen terug van
zwangerschapsverlof. Zij zal gaan werken op
maandag, dinsdag en woensdag. Op donderdag
en vrijdag zal juf Tieneke de Groot lesgeven in
groep 5/6.
Dat betekent dat we op 29 maart afscheid
nemen van juf Laura Treffers. Zij heeft vanaf
november 4 dagen per week de lessen in groep
5/6 verzorgd. We hebben Laura leren kennen als
een leerkracht die zich vol passie inzet voor het
werk in de klas. Met enorme betrokkenheid
heeft ze bijgedragen aan de verdere
ontwikkeling van de leerlingen. We danken
Laura voor haar inzet en betrokkenheid. We
zullen haar ongetwijfeld binnen onze school/
onze vereniging wel weer eens terugzien. De
behoefte aan goede leerkrachten blijft voorlopig
groot.
Studiedag team
Op 5 april hebben we met het team een
studiedag. We spreken o.a. met elkaar over het
analyseren van toetsresultaten. Het is een
aandachtspunt wat ons door de inspectie is
aangereikt. Een extern deskundige (Mw. AnneMarie v.d. Horst) van het
Marnixonderwijscentrum zal ons daarbij
begeleiden.
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Inspectierapport
In de voorjaarsvakantie werd ons het definitieve
inspectierapport toegestuurd. De rapportage
staat op de site van de onderwijsinspectie. (zie:
www.onderwijsinspectie.nl). U kunt het hier
opzoeken en zelf lezen/bestuderen.

Van de MR………
Zoals beloofd komt hier de uitslag van de
enquête onder jullie als ouders.
Er zijn 93 gezinnen op school en we hebben 77
ingevulde formulieren teruggekregen.
Heel fijn dat zoveel mensen hebben gereageerd!
Vraag 1: Wat is uw ervaring tot nu toe? (Cijfer
van 1-5)
De gemiddelde beoordeling was 4.26.
Score 2 5 pers.
Score 3 7 pers.
Score 4 24 pers.
Score 5 41 pers.
Vraag 2: Kunt u de score toelichten?
70 antwoorden.
Vraag 3: Heeft u het gevoel dat uw kind het
continurooster fijn vindt?
Ja
51
Nee
7
Het maakt mijn kind niet zoveel uit. 19
Vraag 4: Vindt u dat uw kind voldoende tijd
krijgt voor eten/drinken?
Ja
50
Nee 27
Vraag 5: Vindt u dat uw kind voldoende
speeltijd krijgt?
Ja
53
Nee 24
Vraag 6: Heeft u nog op-of aanmerkingen over
het continurooster?
50 antwoorden.
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We hebben in de groepen 4 t/m 8 deze vragen
ook besproken.
56 kinderen vinden het continurooster fijn
14 vinden het niet fijn en 1 twijfelt.
28 kinderen vinden dat er genoeg tijd is om te
eten en 24 vinden van niet. In groep 6/7 was er
alleen discussie over en kwam er geen uitslag
20 kinderen vinden dat er genoeg tijd is om
buiten te spelen
32 vinden dat niet en ook hier geen uitslag van
groep 6/7.
Laatste vraag was: Zou je liever een kwartier
later uit zijn, zodat je 5 min. langer kunt eten en
10 min. langer kunt spelen.
Ook hier alleen gediscussieerd in 6/7
27 kinderen zeiden ja en 35 kinderen zeiden
nee.
Wij hebben deze uitslagen gedeeld met de
leerkrachten. Er wordt over nagedacht of er nog
dingen aangepast kunnen of moeten worden.
De volgende MR/GMR vergadering is dinsdag 20
maart.
Groet namens de MR,
Atze Jan en Eefje
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