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We kunnen terugkijken op een gezellige lenteviering! Prachtig weer, heerlijke ontbijtjes in
mooi versierde paasdozen én eieren zoeken!
We wensen iedereen een fijn paasweekend toe!

Het laatste nieuws!
Vragenlijsten ouders en leerlingen
Jaarlijks vragen wij de ouders van onze school om een oudertevredenheidsvragenlijst in te
vullen. Ook de leerlingen van groep 6 t/m 8 zullen op school soortgelijke vragenlijsten
invullen. Op deze manier ontstaat een duidelijk beeld van de tevredenheid over de school.
U ontvangt in april een email met het verzoek om deze lijst (via een link) in te vullen. We
hopen dat veel ouders bereid zijn om deze vragenlijst in te vullen. Bij voorbaat dank!
Bericht van de OR i.v.m. schoolreisje
De Coronacrisis heeft een grote invloed op de activiteiten die wij vanuit de Ouderraad
organiseren voor de kinderen. Desondanks proberen wij met het geld van de jaarlijkse
ouderbijdrage, binnen de mogelijkheden, de activiteiten toch door te laten gaan. Dit
schooljaar zijn wij uiteraard weer vol frisse moed gestart en hebben wij, samen met de
leerkrachten, een zeer geslaagd Sinterklaasfeest en Kerstviering voor de kinderen neer
kunnen zetten. Sinds de sluiting van de school in december en de daaruit volgende
versoepelingen, hebben wij de geplande activiteiten voor de rest van het schooljaar waar
nodig moeten aanpassen. Zo zijn momenteel de voorbereidingen voor de Lenteviering in
volle gang.
Echter, niet elke activiteit kan ‘creatief’ worden aangepast. Helaas kan het schoolreisje op de
geplande data ook dit schooljaar niet doorgaan. In overleg met de leerkrachten is besloten
dit te verzetten naar september van het nieuwe schooljaar. Hopelijk is het dan wel weer
mogelijk om dit te organiseren! Mochten hier nog vragen over zijn dan kunt u via de
leerkracht van uw kind contact zoeken met de OR.
Agenda
•
•

Do 1-4: studiedag (leerlingen zijn vrij) & Vr 2-4: Goede vrijdag (geen school)
Do 15-4: Volgende nieuwsbrief
Schooljaar 2020-2021

