Nieuwsbrief 16 - 23-05-2017

Agenda
Datum
25 en 26-05

Activiteit
Hemelvaart en vrije dag

27-05-2017

Oud papier

01-06-2017

Schoolreis kleuters

05 t/m 07-06

Pinkstervakantie

12-06-2017

Jeugdarts

12 t/m 23-06

Oudertevredenheidspeiling staat open

14-06-2017

OR-vergadering
Gr. 7 (uit 6/7), gr. 7 en 8
Noord Nederlands Orkest
Avond4daagse Westerbork

15-06-2017
10 t/m 13-07

Tevredenheidspeiling – Herhaald bericht
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gemeld dat er
binnenkort
een
oudertevredenheidspeiling
wordt
gehouden. Hieronder leest u nogmaals het bericht:
Vorig jaar hebt u de gelegenheid gehad om uw mening te
geven over de school. Helaas was de respons dusdanig
laag dat we geen goede conclusies konden trekken uit de
uitkomsten. Dit jaar willen we opnieuw uw mening peilen.
Graag wijzen we op het belang van zo’n peiling. De
uitkomsten gebruiken we als input voor het beleid voor de
komende jaren.
U kunt dan ook, door het invullen van de enquête, mede
bepalend zijn voor het beleid van de school.
De tevredenheidspeiling wordt opengesteld van 12 juni tot
en met 23 juni.
Even praktisch:
*Komende week ontvangt u een uitleg over het invullen
van
de
oudertevredenheidspeiling
*Op 12 juni ontvangt u
uw gebruikersnaam en
wachtwoord voor het Parnassys-ouderportaal. U vindt het
parnassys-ouderportaal
op:
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/
Met gebruikersnaam en wachtwoord (dit kunt u eventueel
zelf wijzigen) krijgt u toegang tot het ouderportaal en de
NAW-gegevens.
*Op 12 juni wordt tevens
de tevredenheidspeiling
voor u opengesteld; u
krijgt hiervan een melding
met een link. Daarna kunt
u de peiling invullen.

Schoolreizen
Nogmaals het vriendelijke verzoek om de schoolreizen te
betalen, indien u dit nog niet hebt gedaan. Onderstaand
de bedragen, per groep:
Groepen 1-2:
10,00
Groep 3:
10,00
Groep 3/4:
10,00
Groep 4/5:
15,00
Groep 5:
15,00
Groep 6:
15,00
Groep 6/7:
15,00
Groep 7:
15,00
Groep 8:
:
100,00
Wij verzoeken het voor u geldende bedrag op korte
termijn over te maken op bankrekeningnummer:
NL95 RABO 0146961978 t.n.v. De ouderraad en onder
vermelding van naam en groep kind.
Mocht de betaling voor u problemen geven, dan kunt u
even contact opnemen met Dolf Dekker, directeur.
Over de data en over de bestemmingen krijgt u nog
informatie.
Bezoek kleutergroepen molen
In het kader van het project “Molenmuis” van de Drentse
Cultuur Academie hebben de kleutergroepen een
bezoekje gebracht aan de molen in Makkum (bij Beilen).
Het was een geslaagde excursie en u heeft uw kinderen
hier vast wel iets over horen vertellen. Ze hebben daar
veel geleerd, bijvoorbeeld dat het dak van de molen kan
draaien, dat de molen grote tandwielen van hout heeft en
dat er een rem op de molen zit.
Met dank aan alle helpers!
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Vakantierooster
Hieronder treft u het vakantierooster aan voor het komend
schooljaar. Onder voorbehoud van typefouten…..
Herfstvakantie

ma. 23-10-2017

vr. 27-10-2017

Kerstvakantie

ma. 25-12-2017

vr. 05-01-2018

Voorjaarsvak.

ma. 26-02-2018

vr. 02-03-2018

Paasvakantie

vr. 30-03-2018 ma. 02-04-2018

Koningsdag

vr. 27-04-2018

ma. 30-04-2018

2e Pinksterdag

ma. 21-05-2018

Zomervakantie

ma. 23-07-2018

Het resultaat van de eindtoets is voor de scholen in
Nederland belangrijk. De onderwijsinspectie stelt een
norm voor alle basisscholen waaraan ze moeten voldoen.
Haal je die norm niet dan kan dit gevolgen hebben voor
de beoordeling van je school.
Op woensdag 10 mei waren de resultaten van de
Eindtoets bekend. We zitten qua opbrengsten ruim boven
het landelijk gemiddelde! We zijn trots en blij met dit
prachtige resultaat!

Meivakantie
incl Hemelvaart

Schoolresultaat Centrale eindtoets IEP
Op 18 en 19 april hebben de leerlingen van groep 8 de
verplichte Centrale Eindtoets gemaakt. Hoewel de
voorlopige uitstroom richting vervolgonderwijs al voor
1 maart bij de leerlingen en hun ouders bekend was
konden ze toch nog hun advies versterken of verhogen.

vr. 11-05-2018

Inmiddels hebben de leerlingen van groep 8 hun rapport
Centrale Eindtoets mee naar huis gekregen.

vr. 31-08-2018

Op vrijdagmiddag 22-12-2017 en op vrijdagmiddag
23-02-2018 zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Streetwise
Maandag 8 mei kregen (onder andere) de groepen 1 en 2
verkeersles van het team van Streetwise van de
ANWB. Dit gebeurde op een aanschouwelijke
en interactieve manier. Ook werden er vragen gesteld
zoals: wie zit wel eens voor in de auto zonder stoel
Reken maar dat er een aantal vingers omhoog gingen!
Welke papa en mama doet geen gordel om etc.
Gelukkig weten ze nu wat je moet doen in het verkeer en
voor
iedereen
was
er
een
echt
diploma!

De “boeven van groep 7”
De leerlingen van groep 7 (uit groep 6/7 en 7) zijn op
excursie geweest naar het gevangenismuseum. Echt de
moeite waard en………………
we zijn niet in de boeien geslagen!!
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Van de Ouderraad
Oud papier

Op 25 (Hemelvaart) en 26 mei,
en
5 t/m 7 juni (Pinksteren)
zijn alle leerlingen vrij!

Rooster oud papier halen
27 mei 2017
Jaap Hingstman
Marije Busstra
Jan Meijering
Jeyte Timmerman
Mark Wolting
Arjan Polman
Harm Zeewuster
Rooster oud papier halen
24 juni 2017
Michiel Brentjes
Erik Eefting
Martin Lubbinge
Henri Zeewuster
Alex Zwiers
Arjan Polman
Harm Zeewuster

Ingekomen/bijlagen/link:
campina-open-boerderijdagen-in-drenthe.pdf
26-05-2017 en 05-06-2017
Dubbellezing – thema Vrijheid
24-05-2017, aanvang 20.30 uur.
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