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Tevredenheidspeiling

Eén keer in de twee jaar wordt er bij zowel de ouders als onze leerlingen van
de groepen 6 t/m 8 een tevredenheidspeiling afgenomen. Voor ons is dat een
belangrijk meetpunt. We hopen dan ook op een hoog “invulpercentage”. U heeft de
komende twee weken de tijd om de vragenlijst in te vullen. Net voor de meivakantie
krijgen wij dan een compleet overzicht van de resultaten. Wij kunnen zien waar u, als
ouder, tevreden over bent, waar u op of aanmerkingen over hebt, wat verbetering
nodig heeft enz.
Niet alleen uw mening, maar ook die van de kinderen vinden we heel belangrijk. De
kinderen uit onze groepen 6 t/m 8 vullen allemaal ook de digitale vragenlijst in. Naast
de tevredenheidspeiling nemen we jaarlijks in de groepen 6 t/m 8 de
veiligheidsvragenlijst af. De resultaten van de vragenlijsten worden besproken in
onze MR en daarna met u gedeeld via Parro.

Activiteiten
april
22 Koningsspelen
27 Koningsdag

Onze meivakantie loopt niet gelijk met de andere scholen uit de buurt.
Alle OPO IJmond scholen hebben vakantie van 3 mei t/m 14 mei.

CITO toetsen
Na de meivakantie starten we na een paar dagen met het afnemen van de CITO
toetsen. Voor het afnemen van de CITO toetsen staat ongeveer 3 weken.

Koningsspelen en koningsdag
A.s. donderdag staat de dag in het teken van de koningsspelen, een vrolijke en
sportieve dag! Volgende week dinsdag op koningsdag zijn de kinderen vrij.

Avondvierdaagse
De wandelsportorganisatie Avondvierdaagse Noord-Holland organiseert een Home
Edition Avond4daagse. De Avond4daagse – Home Edition duurt van 29 maart tot en
met 30 juni. Je loopt je eigen route binnen 2 weken. Deelname kost €6,50. Kijk
voor meer informatieopwww.avvond4daagse.nl. Aanmelden kan vanaf 29 maart
via https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/heemskerk. Na deelname aan
de Avond4daagse – Home Edition behaal je een echte officiële Avond4daagse
medaille.

GGD nieuwsbrieven
In de bijlage een corona nieuwsbrieven van de GGD en een uitnodiging voor de
ouders van de groepen 7-8 voor het Webinar ‘Stress bij pubers ?! Maar
ondertussen…’ op dinsdag 20 april om 20u.
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Activiteiten in de meivakantie
In de bijlage een flyer met activiteiten voor in de meivakantie van d' Evelaer.

MET
En nog een flyer van MET, zij organiseren activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de coronaperiode.

Buitenlesdag
Vorige week dinsdag was de nationale buitenlesdag. Bewegen en leren tegelijk is goed voor de ontwikkeling! Het
gebeurt vaker dat de kinderen buiten les krijgen in rekenen, spelling of bijvoorbeeld drama. Volgend schooljaar
willen we hier nog meer aandacht aan besteden.

Grote Rekendag
Afgelopen woensdag stond de dag in het teken van de Grote Rekendag. Een dag van onderzoekend leren en
speelse opdrachten in de klas maar ook rondom de school. Het thema van dit jaar was " De getallenfabriek". In alle
groepen zijn activiteiten georganiseerd, zoals rekenspeurtochten, escaperoom, of een circuit met rekenspellen.
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