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Veiligheid vragenlijst
De aandacht voor een veilige en ook pestvrije schoolomgeving is de laatste jaren
toegenomen. Wij vinden dit terecht. Kinderen moeten veiligheid ervaren en
beleven om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Om te achterhalen hoe
de ervaring en het gevoel van veiligheid van onze leerlingen is, hebben wij een
vragenlijst afgenomen. Deze vragenlijst is door de leerlingen van groep 5 t/m 8
ingevuld. De uitslag is zeer positief en daar zijn wij trots op! Echter zijn er ook
aandachtspunten waar wij direct aandacht aan gaan besteden. In de bijlage vindt u
een samenvatting van de vragenlijst en de uitkomsten hiervan.

Onderwijsassistent
Hierbij willen we u informeren dat onze onderwijsassistent Bianca Stomphorst per 1
februari ontslag heeft genomen. We zijn blij om te kunnen melden dat wij een
vervanger voor Bianca hebben gevonden. Marjolein Hamming zal de
werkzaamheden van Bianca overnemen. Wij wensen Marjolein veel succes.

Contactweken
De CITO toetsen zijn bijna afgerond en de rapporten worden door de leerkrachten
weer ingevuld. Het rapport is een mooie aanleiding om met de leerkracht van uw
kind in gesprek te gaan. Vanaf groep 5 zijn de leerlingen bij het gesprek aanwezig.
De afgelopen keren bleek de contactweek te kort te zijn. Om meer
contactmomenten te creëren is de contactweek uitgebreid over twee weken en
zullen de gesprekken na schooltijd plaatsvinden tot circa. 18:00uur. Via Parro krijgt
u een bericht zodra de inschrijving voor de contactweken open staat.
Inschrijving Parro van 8 februari t/m 13 februari
Contactweek groep van 1 t/m 7 van 26 februari t/m 8 maart

Activiteiten
Januari
30 MR

Februari
1 Koffieochtend 8.30-9.30
inloopspreekuur
jeugdverpleegkundige
6 Studiedag (kinderen vrij)
8 Inschrijving contactweek
(via Parro)
12 OR
13 Inloop 2 + rapport 1
12.00 – 12.45
16 voorjaarsvakantie t/m 24
25 Studiedag (kinderen vrij)
26 Schoolfotograaf
26 t/m 1 maart contactweek 2
27 Hoofdluiscontrole

Groep 8:
De contactmomenten voor groep 8 wijken af van de andere groepen, dit heeft te
maken met de aanmelding bij het voortgezet onderwijs. De aanmeldingen voor het
voortgezet onderwijs dienen veelal voor half maart gedaan zijn. Gezien het
contactmoment en de aanmelding kan het contactmoment van twee weken te kort
zijn om de definitieve schoolkeuze te bepalen.
Contactweek groep 8 van 26 februari t/m 4 maart

Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
Vrijdag 1 februari is onze jeugdverpleegkundige van 8.30 uur- 9.30 uur bij ons op
school voor al uw vragen over opgroeien, opvoeding etc. Opvoeden is leuk en
uitdagend, maar kan soms ook lastig zijn. De jeugdverpleegkundige kan helpen
wanneer je als ouder of verzorger een kleine of grote vraag hebt over opvoeden of
opgroeien. De verpleegkundige denkt mee met u over onderwerpen als eten en
groei, verlegenheid of pesten. Maar ook over drukke kinderen, echtscheiding,
puberteit en nog veel meer. Iedereen is welkom, een afspraak maken is niet nodig.
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