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VAN HET TEAM
Herhaald vriendelijke verzoek om te klikken op onderstaande link en de vragen van de
tevredenheidsmeting onder ouders in te vullen, als u dat nog niet gedaan had.
Het kost u echt maar een paar minuten van uw tijd en is voor ons van belang om het
onderwijs nog meer naar uw behoefte in te richten.

http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/33Y6V9J
We schuiven nu de sluitdatum nu een week op naar 18 maart.

Beste ouders en verzorgers,
Wat was het dit jaar toch een geweldige carnavalsviering voor de voorjaars- of
carnavalsvakantie. Voor elk wat wils. Alles kwam aan bod en elk kind leek zich optimaal te
vermaken.
Ik heb die dag heel weinig angstige, boze of teruggetrokken leerlingen gezien. Er was ook
nergens te veel lawaai of te grote drukte. Er leek overal en met iedereen rekening gehouden
te zijn.
Er was vooraf een sfeervolle prins- en prinsesverkiezing (met pliesie,
nar en raad van elf) als voorbereiding op het feest.
Bij aankomst in de ochtend een gezellige ontvangst op het plein.
Tijdens de dag heel leuke optredens in twee partijen (de jongsten in
de aula en de oudere leerlingen in de grote gymzaal) voor elkaar.
Elke groep had iets leuks voorbereid. Bij de oudere kinderen werd dit
geweldig aangevuld door ‘sauwelen’ (beter bekend als ‘tonpraoten’)
door leerlingen EN een leerkracht. Een geweldig experiment, wat veel
verbaal talent van de deelnemers ‘blootlegde’.
Hier verdient onze Jeugdprins ‘Prins Enzo Voorts d’un honderdeneerste’
natuurlijk ook een groot compliment voor zijn taalkundige vaardigheden.
Hij heeft de school deze week goed bestuurd.

En natuurlijk mogen we de komst van Prins Daan van Breda met zijn hele gevolg (in een volle
bus) naar onze school niet vergeten.
De prins heeft die dag aandacht gevraagd voor gehoorbescherming voor de jeugd bij
‘luidruchtige’ evenementen. Hij werd die dag gevolgd door RTL
nieuws, waardoor onze leerlingen niet alleen voor Omroep Brabant
een televisiedebuut konden maken maar ook nog op de landelijke
televisie.
Steeds werden activiteiten ondersteund door beschaafde muziek,
gezang, gedans, maar vooral gehos.
Ik hoop dat u veel mooie foto’s van die dag op PARRO hebt kunnen
bekijken. Ik weet dat er tientallen zijn gemaakt.
We moeten de carnavalswerkgroep van ouders, leerkrachten,
aangevuld met veel ‘helpende handjes’ van ouders een enorm compliment maken. Allemaal
heel hartelijk bedankt voor jullie enthousiaste inzet. Het was geweldig!
Ik heb twee weken geleden aandacht
gevraagd voor ons jaarlijkse
tevredenheidsonderzoek onder ouders,
leerkrachten en leerlingen. Het onderzoek
onder de leerlingen is inmiddels afgerond
en de resultaten zijn te lezen op
www.scholenopdekaart.nl .
Onze leerlingen geven ons weer een dikke
8 (8,1 om precies te zijn). Dat is wel een half puntje minder dan vorig jaar, maar analyse laat
zien dat in twee groepen enkele leerlingen enkele vragen extreem laag scoorden, waardoor
het resultaat van dit jaar iets lager ligt. Op zich zijn we tevreden, maar we gaan wel kijken
naar waarom die paar leerlingen op die vragen zo laag ingezet hebben. In 4 groepen was
alles hoger dan vorig jaar, alleen in twee groepen dus niet.
Waar we wel heel erg trots op mogen zijn, is dat de leerlingen aangeven zich veilig te voelen
op onze school en zich begrepen en geholpen (weer beter dan vorig schooljaar) voelen door
hun groepsleerkrachten.
Het vervelende voorval wil echter dat nog maar 23 % van de ouders de
vragenlijst heeft ingevuld. Dat gaat ons geen betrouwbaar beeld
opleveren van de school, waardoor we geen conclusies aan het
onderzoek kunnen verbinden. Dat zou heel jammer zijn en zonde van
alle moeite en kosten.
Daarom ons (herhaalde) vriendelijke verzoek om te klikken op
onderstaande link (zie ook boven dit voorwoord) en de vragen in te
vullen. Het kost u echt maar een paar minuten van uw tijd en is voor
ons van belang om het onderwijs nog meer naar uw behoefte in te
richten.
http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/33Y6V9J
We schuiven nu de sluitdatum een week op naar 18 maart.

Ik hoop dat u allemaal fijne en inhoudsvolle gesprekken hebt kunnen voeren met de
leerkracht van uw kind(eren) voor de vakantie. Ik heb begrepen dat
veruit de meeste leerkrachten allemaal heel fijne gesprekken
hebben gehad.
Mogelijk hebt u het inmiddels bekende enquêteformuliertje op de
gang bij de ouderavond deze keer gemist, maar er lagen geen
betekenisvolle vragen op de plank vanuit de werkgroep
‘ouderbetrokkenheid 3.0’, nu we het grote onderzoek (zie hierboven) gestart waren. We willen u echter niet overvragen met
vragen en geen vragen stellen om vragen te stellen. Dus ik heb nu
ook geen terugkoppeling voor u van de resultaten.
Misschien moeten we u het grote onderzoek volgend jaar op dat moment voorleggen. Dan
halen we vast een hoger percentage.
Ik heb weer heel veel ouders begroet op de ouderavonden. Fijn voor de kinderen!
Ik wens u weer een heel fijne week, mede namens ons team.
Voor de kinderen is het weer een heel fijne week. Donderdag de meneren- en juffendag en
vrijdag is er een landelijke staking. Dan is de school
weer een dag gesloten voor de leerlingen. De
meeste collega’s staken die dag.
Ik wil u wel allemaal heel hartelijk bedanken voor
het begrip dat u allen toont voor deze stakingen.
We voelen ons door ouders gesteund in de eisen
voor verlaging van de werkdruk en een beter
salaris, wat past bij de andere vergelijkbare vormen
van onderwijs.
Met vriendelijke groet,
Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie
GEVONDEN VOORWERPEN

UIT DE WIJK / UIT DE STAD
Op vrijdag 15 maart gaan de leraren in het onderwijs weer staken, Kicks n Sticks organiseert
dan een super gave Stakings-clinic op BHV Push!
Een te gekke dag vol super gave oefeningen en veel hockeyplezier! We starten om 09.00 uur
en om 13.30 zijn we klaar.
Een super leuke en gave dag om niet meer te vergeten!
Je kunt je nu al aanmelden op onze website: www.kicksnsticks.eu en dan zien we je hopelijk
15 maart.
De kosten voor de clinic zijn € 35,00
Met vriendelijke groet,
Nynke Schuermans
Kicks N Sticks

De laatste schoolweken zijn eindelijk voorbij.
Wat waren ze druk; volgepland met schoolreisjes, avondvierdaagse,
schoolkampen, kennismakingen met nieuwe leerkrachten, enzovoorts.
De kinderen zijn toe aan een welverdiende zomervakantie!
'Fijne vakantie', 'Geniet er lekker van'..; mooie termen die over het
schoolplein galmen op de laatste schooldag van het jaar.
Herkent u het?
Maar helaas is een 'fijne vakantie' niet voor ieder kind de werkelijkheid.
In veel Europese steden leven honderden kwetsbare kinderen onder moeilijke
omstandigheden:
-kinderen die wonen in gebroken gezinnen waarbij
de verzorgende ouder veel werkt en het kind vaak alleen thuis is,
-kinderen die wonen in tehuizen,
-kinderen bij wie het ontbreekt aan aandacht en liefde.
Voor deze kinderen zet Europa Kinderhulp zich in.
Wij organiseren vakanties voor deze kinderen, zodat zij een paar weken per zomer
onbezorgd kind kunnen zijn.

Heeft u een logeerbed vrij deze zomer?
Onze kinderen vragen geen luxe:
aan tafel eten, samen een boodschap halen, aardbeien op de boterham,
buiten spelen, een opblaaszwembad in de tuin: onbetaalbaar voor ze!
Vraag voor 27 april 2019 een informatiepakket aan via onze website:
www.europakinderhulp.nl
of bel voor meer informatie met ons landelijk informatienummer: 0118-627974
En hopelijk mogen wij u -samen met een van onze kinderen- een heel waardevolle
zomervakantie bezorgen!

