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Paasviering: 

Pasen, de zon geeft weer warmte en kracht.   
De lente is voller van geur.   
De mensen vertellen een hoopvol verhaal.   
Het leven bloeit op en krijgt kleur.   
 
 
 
Dit jaar hebben we met de hele school weer samen Pasen kunnen vieren met een 
mooie paasviering in de gymzaal. Wat is het dan weer gezellig met alle groepen bij 
elkaar. 
Naast het paasverhaal, hebben wij voor deze viering nagedacht over de vraag:  
‘Wat wens ik nieuw?’  Voor wie of voor wat wens ik dat het op gaat leven, zoals een 
boom opleeft in de lente? Deze wensen werden symbolisch in de boom gehangen en 
wij hebben met elkaar gezongen met als thema: nieuw leven.  
Na de viering konden wij genieten van een leuk en lekker 10-uurtje in de klassen. 
Met dank aan de ouderraad en bakkerij Driessen.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Invictus Games: 

Dinsdag 19 april gingen de twee groepen 7 naar de Invictus Games in het 
Zuiderpark, waar ze een topdag hebben beleefd. De Invictus games is een 
internationaal multisportevenement voor militairen en veteranen, die psychisch of 
lichamelijk gewond zijn geraakt in het leger. De games waren goed georganiseerd 
en heel indrukwekkend. 

We begonnen met een film over veteranen begeleid door een groot orkest van het 
leger. Daarna keken we twee wedstrijden rolstoelrugby, en dat ging er niet zachtjes 

aan toe! 
We kregen veel vrije tijd in de funzone, waar je kon mountainbiken, klimmen, 
hockeyen, virtual reality-spellen spelen, in een F16 of een pantservoertuig zitten, en 
nog veel meer. De kinderen keken de hele dag uit naar Prince Harry, de 
initiatiefnemer van deze games, maar deze liet zich niet zien. Achteraf zat hij bij ons 
in het stadion maar dat wisten we toen nog niet. 
Maar gelukkig, net op het moment dat we verzamelden om naar huis te gaan liep hij 

opeens langs. Een aantal kinderen hebben zelfs nog even kort met hem gesproken!  
Er waren veteranen uit 20 landen, we hebben er velen gezien en begroet, het op 
school geleerde Engels kwam goed van pas. 
's Avonds op het Jeugdjournaal zagen we alles terug, er waren veel kinderen in het 
oranje Parkietshirt te zien! Al met al was het een zeer geslaagde dag! 
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Koningsspelen: 
Vandaag begonnen we in het oranje! Met heel de school stonden we om 8.45 uur al 
op het plein om met elkaar te dansen. De FitTop10 is behoorlijk pittig, maar we 
maakten plezier met elkaar en veel kinderen konden wel heel goed dansen. In de 

middag zijn er in alle klassen spellen gedaan. Buiten op het plein, binnen in de klas 
of gymzaal en er zijn zelfs groepen naar het strand geweest. 
De ouders van groep 8 hadden een leuke middag voor de kinderen georganiseerd, 

want zij hebben hun eind Cito afgerond. Zij hebben de dag in Monkeytown 
afgesloten. Natuurlijk sloten we deze mooie dag af met een lekker ijsje! Het was 
weer een mooie, gezellige, oranje boel op school. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Avond4-daagse 
Hopelijk heeft u de informatie vanuit de ouderraad al gelezen. De informatiebrief is 

via Social Schools naar u verstuurd. Door de meivakantie is de termijn van 
aanmelden vrij kort. Als herinnering zijn ook de briefjes van aanmelding uitgedeeld 
aan alle kinderen. We hopen op die dagen net zoveel kinderen in het oranje mee te 
zien lopen als vandaag. Bent u erbij? Lever het briefje met gepast geld in bij de 
leerkracht van uw kind. Maandag 9 mei, na de vakantie is hiervoor de laatste dag. 
Dat heeft te maken met de organisatie waar de ouderraad op tijd alle informatie aan 
moet doorgeven. 

 
Schoolfotograaf: 
Op vrijdag 13 mei komt de schoolfotograaf. Dat is op vrijdag in de week na de 
meivakantie. Op deze dag worden de individuele foto’s, de groepsfoto’s en de 
broertjes/zusjesfoto’s van kinderen die met elkaar op school zitten gemaakt.  
 

Oudertevredenheidsenquête: 
In eerdere berichtgeving hebben wij u gevraagd de oudertevredenheidsenquête in te 
vullen. Wij hadden minstens 79 gezinnen nodig om een enigszins betrouwbaar beeld 
te krijgen. 126 gezinnen zou zorgen voor een betrouwbaar beeld. Er hebben 135 
gezinnen deze enquête ingevuld. Heel veel dank hiervoor! Hieronder ziet u hoe 
tevreden onze ouders zijn, uitgesplitst naar vraag, met daarbij het gemiddelde 
cijfer. 

 
Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid) 
  
In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?                              8,9  
Hoe veilig voelt uw kind zich op school?                                                     8,8  
Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school?       8,1  
Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school?  8,0  

 

Onderwijsleerproces 
  
Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school?                              8,2  
In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?                   7,8  
Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?

                                                                                                  7,5  
Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten?       8,4  
 
Informatie en communicatie 
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt?
                                                                                                  7,8  
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?       7,2  

 
Rapportcijfer 
 

Welk rapportcijfer geeft u de school?                                                    8,2 
 
We zijn blij met deze resultaten en blijven uiteraard altijd streven naar verbetering. 
Ook zal de uitslag van deze enquête verder nog inhoudelijk besproken worden met 
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het team en de MR, waaruit eventueel vervolgacties ondernomen worden. Daarnaast 

blijft het aanbod staan om zaken die u fijn vindt of waar u mee zit met ons te 
bespreken. De enquête is anoniem, dus wilt u zaken aankaarten dan maken we 
graag een afspraak met u.  
 

De factuur van het schoolreisje/ kamp verstuurd. 
Dit jaar willen we met de kinderen weer op schoolreis en kamp. De facturen zijn 
inmiddels verstuurd. Alle kinderen gaan op donderdag 16 juni op schoolreis. De 

leerlingen van groep 8 vertrekken op 15 juni naar het kamp. De locatie blijft nog 
even geheim.  
 
Na de vakantie 
We willen ouders de eerste week na de vakantie weer de gelegenheid geven om 
weer eens de school in te komen. Omdat we de gangen niet overvol willen laten zijn 

willen we dit weer opsplitsen op alfabet. Dit gaat op achternaam van de kinderen. 
A-F- op maandag 
G-K- op dinsdag 
L-P- op woensdag 
Q-T- op donderdag 

U-Z- op vrijdag 
 

Dit geldt alleen de eerste week. Kunt u niet op de betreffende dag, dan kunt u 
uiteraard ruilen en hiervan hoeft u ons niet op de hoogte te brengen. 

Is uw zoon of dochter jarig? Zijn er spullen mee te geven voor een spreekbeurt? 
Moet u nog een tas nabrengen? Dan kunt u uiteraard de school inlopen. 
 

VakantiepasClub meivakantie 

Er is deze meivakantie weer van alles te doen voor de leden van de 

VakantiepasClub. Het strand of de grachten schoonmaken, speuren naar jonge 
dieren, roeien, naar het theater of spelen in de grootste binnenspeeltuin in de regio! 
Ook kunnen kinderen twee bioscoopkaartjes winnen met een leuke selfie of 

actiefoto. Kijk voor deze winactie op onze website bij VakantiePas fotoactie. 
Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op 
via www.vakantiepas.nl. 

Leden van de VakantiepasClub krijgen een digitale nieuwsbrief met meer dan 20 
activiteiten en kortingsbonnen. 

Belangrijke data: 

In de week van 9 mei, mogen de ouders weer mee de school in. 
9 mei: laatste dag aanmelden avond4daagse  
10 mei: Luizencontrole 
13 mei: schoolfotograaf 

16 mei t/m 19 mei: avond4daagse 

25 mei: sportdag 
26 mei: Hemelvaartsdag 
27 mei: vrij 
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