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Beste ouders/verzorgers,
Wat super fijn dat we jullie weer in de school mogen ontvangen en wat hebben we dat fysiek contact op
school met jullie gemist! Maandagochtend zag ik in de onderbouw allemaal blije gezichten van leerlingen,
ouders en leerkrachten. Even het nieuwe plekje in de groep aanwijzen, even knuffelen op de gang,
de luizenmoeders weer zonder mondkapjes in de groepen, de bibliotheekmoeders weer op hun vertrouwde
plekje. Weer helemaal vanouds. En goed nieuws, de school is weer luizenvrij!
Zoals beloofd vinden jullie in de bijlage een korte samenvatting van het DUO tevredenheidsonderzoek.
Om de resultaten te kunnen plaatsen, is op hoofdlijnen gebruik gemaakt van de benchmark primair
onderwijs. We zijn tevreden over de uitkomsten, omdat we op de meeste thema’s, in vergelijking met de
benchmark hoger scoren. De benchmark is opgesteld op basis van onderzoek dat DUO Onderwijsonderzoek
& Advies. Onder 13.000 leerlingen, 27.000 ouders en 8500 medewerkers.
De uitslag van het onderzoek en de actiepunten zijn besproken met het team, de leerlingenraad en de MRleden.
Eén van de thema’s waar we vanuit het onderzoek aandacht aan moeten besteden is identiteit.
Dus kom daarom naar de ouderavond op 20-4-2022. Deze avond staat helemaal in het teken van de
identiteit van onze school. We presenteren onze ‘nieuwe’ missie, belofte en waarden!
Hartelijke groeten,
Jill Hom.

Godsdienst
Vanuit ons methode Levensbeschouwing Trefwoord:
Meedoen (week 8 t/m 10)
Inhoud: Over de uitnodiging om mee te doen; over de motieven achter de keuze voor engagement of
afzijdigheid. Bijbel: Meedoen aan het Koninkrijk van God. De gelijkenissen van het grote feest en de
bruidsmeisjes (Matteüs 5, 11, 14 en 25).

Bijzondere ontmoetingen (week 11 en 12)
Inhoud: Over de waarde van de ontmoeting tussen mensen.
En wat een ontmoeting een bijzondere betekenis kan geven.
Bijbel: OB: Jezus ontmoet Zacheüs, Mattheüs, vier vrienden en een zieke man, Jaïrus en zijn dochtertje
(Lucas 5, 8 en 19; Mattheüs 9). MBB: Jezus ontmoet Zacheüs, Maria en Marta, een verwarde man, een
vrouw uit Kanaän (Lucas 8, 10 en 19; Matteüs 15).

Kanjers van de maand
Juf Elske en juf Anniek. Vooral jullie hebben er voor gezorgd dat er
het afgelopen jaar geen enkele groep thuis moest blijven.
Ongelooflijk hoe flexibel jullie zijn.
Of het nou groep 1 of groep 8 is, jullie draaien je hand er
niet voor om. Jullie zijn kanjers!!!

Nieuwe leerlingen
In maart 2022 is Lieke Reijenga in groep 1-2a gestart.
En in april 2022 starten er in groep 1-2a 5 leerlingen met proefdraaien.
Zo fijn om al die nieuwe koppies in de onderbouw te zien!

Verkeersactieve school
Nu de coronamaatregelen weer wat zijn versoepeld,
gelden de volgende regels weer:
❖ We houden ons aan het verkeersplan;
❖ We parkeren op het terrein van de voetbalclub Renado;
❖ We wachten met de fietsen op het onderbouwplein,
bij het fietsenhok;
❖ Laat het toegangshek zoveel mogelijk vrij, dit voorkomt
“file-vorming” op het plein.

Nog even ter herinnering!☺
Zelftesten

Zoals eerder met jullie gedeeld zijn er voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 zelftesten bij ons op school
aanwezig. Het ministerie van OCW stelt sinds deze week ook zelftesten beschikbaar voor leerlingen van
groep 1 t/m 5. Wij geven deze zelftesten niet standaard aan alle leerlingen mee. Jullie kunnen zelf bepalen of
jullie hier gebruik van willen maken.

Samen in actie voor Oekraïne
De mensen uit Oekraïne hebben dringend hulp nodig. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht.
Gezinnen zijn van elkaar gescheiden. Zij leven in angst en onzekerheid maar wij kunnen helpen. Met voeding,
onderdak, medische zorg en schoon drinkwater. De zending gaat daarom naar GIRO 555.

