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  Vandaag is in Parro een filmpje gedeeld met beelden van het  

  museum van donderdagmiddag.  

 

  Wat een kleurrijke en mooie gebeurtenis was dit!  

  Na afloop zijn vanuit alle klassen een aantal kunstwerken  

  vervoerd naar het Gorcums museum.  

 

  Van donderdag 31 maart tot en met zondag 10 april kun je de  

  tentoonstelling gratis bezoeken.  

 

Aan het einde van deze nieuwsbrief een flyer van het museum.  

Richtl i jnen  rondom corona  

Beste ouders, 

 

De lente is nu echt begonnen, en wat was het afgelopen week heerlijk weer! De kinderen hebben  

er van kunnen genieten, want er zijn veel buitenlessen gegeven in alle groepen. Ondanks het  

lekkere weer leek er wel ‘iets’ te heersen, begin deze week waren toch best wat kinderen ziek.  

Gisterenmiddag mochten we veel ouders verwelkomen in ons schoolmuseum, wat was het fijn om 

iedereen weer in de school te zien!   
 

Vriendelijke groet, Sanne Hooimeijer 

Schoolproject  ‘kleur r i jk ’  

Gelukkig wordt dit stukje tekst steeds kleiner in de nieuwsbrief, al is het écht nog 

niet weg!  

Het dringende advies om twee keer per week zelftesten af te nemen bij kinderen van 

groep 6 t/m 8 is nu komen te vervallen. Wij delen nog 1x voor alle kinderen een 

setje testen uit, deze voorraad was al besteld en zonde om te laten liggen.  

Het advies van thuis blijven bij klachten, handen vaak wassen en hoesten/niezen in de elleboog blijft 

onverminderd bestaan. Zou je nu graag thuis wat extra zelftesten willen hebben, neem dan even 

contact met ons op, wij hebben nog een doosje met testen staan. Weggooien = zonde!  
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Tev redenheid ouders   

Voor de voorjaarsvakantie heeft iedereen een link gekregen via email voor het  

oudertevredenheidsonderzoek . Bedankt aan de 49 mensen die de moeite hebben 

genomen om de lijst in te vullen. Hiermee kan het team weer kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we 

nóg beter samenwerken met ouders.  

Over een aantal punten zijn jullie als ouders erg tevreden, en daar zijn we als school ook blij mee:   

 

• Algemene tevredenheid is nu het cijfer 7,9 (dat was vorig jaar 7,2) 

• Kinderen leren veel : 76% is tevreden (dat was 69%) 

• Ouders worden goed geïnformeerd: 70% (dat was 65%) 

• Ouders voelen zich serieus genomen: 76% (dat was 65%) 

 

Uit de vragenlijst komen ook verbeterpunten naar voren, zoals:   

 

• Kinderen gaan graag naar school: 61% (dat was 83%) 

• Tevreden over de informatie over je kind: 62% (dat was 64%) 

• Uitstraling binnenkant gebouw: 48% (was 53%) 

 

Met de werkgroep partnerschap en de leerlingenraad gaan we zelf nog in gesprek om te kijken wat we 

kunnen verbeteren.  

 

Oproep: Zijn er nog ouders die hierover zelf mee willen praten, en eventueel toelichting willen geven op 

de vragen?  

Dan ga ik (Sanne) graag met jullie in gesprek, vrijdag 1 april om 9.15u. Van harte welkom!  

Tev redenheid kinderen  

Ook de kinderen van groep 4 t/m 8 hebben een vragenlijst ingevuld over hoe zij de school ervaren. Over 

een aantal punten zijn de kinderen momenteel tevreden: 

 

• Weet de leerkracht wat ik makkelijk/ moeilijk vind? : 58% (dat was vorig jaar 49%) 

• Hoe is de sfeer in de groep?: 51% is tevreden (dat was 48%) 

• Ik ga graag naar school: 57% (dat was 51%) 

 

Maar natuurlijk hebben de kinderen ook wel punten waar zij minder tevreden over zijn: 

• Iedereen hoort erbij in de groep: 60% (dat was 63%) 

• Ik leer om samen te werken: 58% (dat was 64%) 

• Ik vind lezen leuk: 63% (dat was 68%) 

 

Hier komen mooie punten uit voort die de leerkracht in de klas gaat bespreken en waar ook de  

leerlingenraad nog over verder gaat praten. Zodra er concrete acties of plannen zijn bedacht, laten we  

dat natuurlijk weten!  
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Do 31 mrt                   Lente ontbijt  

Vr 15-ma 18            Paasweekend, dus geen school  

Vr 22 apr             Koningsspelen—er zijn nog hulpouders nodig! 

ma 25 apr - vrij 6 mei: Meivakantie  

ma 16 - woe 18 mei  Schoolkamp groep 8 

Woe 25 mei   Kleuteruitje groep 1/2A en 1/2B 

Woe 29 jun           Schoolreis groep 3 t/m 7  
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Agenda voor  de  komende per iode  

Nog een  paar  f oto’s  van  de  kunstwerken  
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Kom jij ook paaseieren zoeken?  
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