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VAN HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
Vandaag krijgen onze leerlingen hun portfolio mee naar huis.
Ik hoop dat u de kinderen weer trots toe kunt spreken en hen
complimenten kunt geven als ze goede, of misschien nog wel
betere, resultaten hebben behaald.
U kunt daar volgende week even rustig met de leerkracht van
uw kind over doorpraten. Ik ga er van uit dat alle ouders op gesprek komen.
U weet dat het volgende feest al volop in voorbereiding is. U leest
daarover in de Weilustwekkers en/of op de berichten in PARRO.
Carnaval gaat in ieder geval weer heel enthousiast gevierd worden op
onze school, met voor elk wat wils.
Als u het op prijs stelt, kunt u steeds getuige zijn van de
buitenactiviteiten.
Verder zal ik niet zeggen dat het een rustige periode is, want de collega’s zijn hard aan het
werk met toetsen, besprekingen, administratie en andere belangrijke zaken, maar voor de
kinderen is het nu wel wat meer gestructureerd.
Maar ik wil echter nog wel heel graag nog een keer uw aandacht vragen voor het
tevredenheidsonderzoek, wat wij deze maand weer afnemen onder ouders, leerlingen en
medewerkers.
100% van de leerlingen heeft hun mening al ingevuld. De collega’s
zijn ook aan de slag, maar slechts 14% van de ouders heeft tot nu
toe gereageerd.
Ik hoop echt dat dit percentage snel enorm toe gaat nemen, want
dit is geen representatief aantal op basis waarvan je conclusies
kunt trekken en veranderingen op kunt baseren.
Wij willen graag met uw mening ons onderwijs zo goed mogelijk
laten zijn.
Vul dus alstublieft op korte termijn het oudertevredenheidsonderzoek in.
Als u op onderstaande dik gedrukte link klikt, komt u automatisch bij de vragen. Het gaat u
echt niet meer dan vijf minuten van uw tijd kosten en de resultaten kunt u binnen enkele
weken teruglezen op www.scholenopdekaart.nl . Graag invullen vóór 11 maart.
http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/33Y6V9J

In de vorige Weilustwekker hebben we nog net mee kunnen nemen dat het bestuur van
INOS heeft besloten om ook onze school te sluiten i.v.m. de grote actiebereidheid van het
team, voor de staking van 15 maart aanstaande.
We zullen die dag niet voor opvang zorgen. Het is dus de
bedoeling dat u zelf iets afspreekt of regelt met familie,
vrienden, kennissen of kinderopvang (in ons geval Kober).
Excuses voor eventueel ongemak.
Wij wensen u een heel fijne week.
Met vriendelijke groet,
Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie
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