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Vrijdag

02-04

Studiedag

Groep 1 t/m 8 vrij

Maandag

05-04

tweede paasdag

Groep 1 t/m 8 vrij

PASEN
Vandaag hebben wij Pasen gevierd. Vanmorgen hebben de leerlingen
genoten van eenvoudig ontbijt. In de klas waren er allerlei
paasactiviteiten, stilstaan bij het paasverhaal, knutselen, muziek
maken en nog veel meer. Groep 1 t/m 4 heeft ook nog met hulp van de
paashazen eieren gezocht op de binnenplaats.
Fijn om zo samen stil te staan bij het paasfeest.
De paascommissie

LEERLINGTEVREDENHEID
Een paar weken terug is er een leerlingtevredenheidsonderzoek geweest onder de
leerlingen van groep 6,7 en 8. Hieronder de resultaten van dit onderzoek. In het team
en de MR zal verder ingezoomd worden op dit onderzoek.
Toelichting: Het leerlingtevredenheidsonderzoek is afgenomen in maart 2021 in de
groepen 6, 7 en 8. Dit was na het heropenen van de scholen na de tweede sluiting
vanwege Corona. De leerlingen hebben in deze weken “bubbel” onderwijs. Ze kunnen en
mogen vanwege veiligheidsregels leerlingen uit andere groepen en uit hun klas van voor
de schoolsluiting niet ontmoeten. Het is positief dat ze graag meer contacten willen
binnen het cluster maar in dit geval beïnvloedt het de score negatief op het
onderdeel "over de school".

MIJNSCHOOLINFO WORDT SOCIAL SCHOOLS
MijnSchoolinfo is gestopt. Vanaf vandaag zullen wij alleen nog Social Schools
gebruiken. Vandaag zal deze Nieuwsbrief ook voor het eerst worden verzonden.
Mocht u problemen ondervinden met het aanmaken van het account dan kunt op
maandag bellen tot 14.00 uur of op donderdagochtend. Wilma van de administratie is
op deze dagen aanwezig om u verder te helpen.

DE JARIGEN VAN DEZE WEEK
05-04
08-04

Kaley Hendriks
Ephraïm Reitsema

Gr. 2A
Gr. 3

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

WELKOM OP SCHOOL
Qaydan Meay Gezius Gr. 1A
Hadeel Abdulkareem Gr. 1C

