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Agenda 

 

Nieuws vanuit school 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Nog zes weken te gaan en dan is het vakantie. Kinderen kijken er misschien al naar uit en voor 

groep 8 is dit helemaal een zeer speciale periode. Alles staat in het teken van het naderende 

afscheid en dan een overstap naar een nieuwe fase.  

Er wordt op dit moment druk geoefend door groep 7 / 8 voor de musical. Het bijzondere is dat de 

musical wordt opgevoerd in het HOFtheater in Raalte. Dinsdag 5 juli zal de generale worden 

opgevoerd voor de groepen 3 tot en met 6.  

In deze fase zijn we ook druk bezig met de voorbereidingen voor volgend schooljaar zoals de 

groepsindeling en bezetting, jaarplan en invulling van de schoolgids.  

Zoals u hebt kunnen lezen, willen we op maandag 20 juni een informatieavond houden waarop de 

groepsindeling voor volgend jaar wordt gepresenteerd, mits er instemming is vanuit de 

medezeggenschapsraad, maandag aanstaande.  

 

Tevredenheidsonderzoek 

Ruim 24% van de ouders/ verzorgers heeft de tevredenheidsenquete ingevuld. Dank daarvoor! Het 

team en de kinderen van groep 5 tot en met 8 hebben deze enquete allemaal ingevuld, dus 100% 

score. Volgende week wordt er eerst binnen het directieoverleg gekeken naar deze opbrengsten 

voordat er verder wordt gecommuniceerd.  

 

 

13 juni vanaf 15 uur    Inschrijving ouder- kindgesprekken 

14 juni tot en met 16 juni                    Kamp groep 8 

16 juni     Schoolreisje groep 1 tot en met groep 7 

20 juni                Informatieavond groepsindeling volgend jaar 

20 juni tot en met 30 juni                   Ouder – kindgesprekken 

30 juni                                                Studiedag; kinderen vrij 

1 juli                                                    Rapport mee 

4 en 5 juli                                           Oud papier 

5 juli      Musical groep 7 en 8 in het HOFtheater 

12 juli                                                Afscheid groep 8   

13 juli                                                  Uitzwaaien groep 8 

14 juli                                                  Picknick 

15 juli                                               Kinderen 12 uur vrij; zomervakantie 
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Studiedag 

Afgelopen dinsdag hebben we gekeken naar onze jaardoelen. Wat hebben we behaald en wat is door 

omstandigheden niet gelukt.  

Afgelopen jaar zijn er 3 hoofdthema’s geweest:  

Opbrengsten en kwaliteit onderwijs 

Communicatie en pr 

Jeelo 

Binnen deze hoofdthema’s zijn er doelen opgesteld.  

Ten aanzien van de opbrengsten zien we een vooruitgang. De eindopbrengsten groep 8 gaven een 

mooie groei aan. We zitten op niveau maar we weten dat we hierin nog verder kunnen groeien.  

We zijn bezig geweest om datgene wat we doen ook te borgen. Daarnaast hebben we Jeelo weer 

verder ontwikkeld en steviger neergezet vanaf groep 1 tot en met 8. En ten aanzien van 

communicatie en pr hebben we een studiedag gehad over ouderbetrokkenheid en onze binnenste 

buiten sessie afgelopen dinsdag 31 mei.  

Afgelopen studiedag hebben we ook de doelen voor volgend jaar weer vastgesteld zodat we ons op 

deze vlakken weer verder gaan ontwikkelen.  

Voor wat betreft onze opbrengsten zullen we aankomend schooljaar ook overstappen op een nieuwe 

rekenmethode. De keuze hiervoor zal vlak voor de vakantie, na een proefperiode, worden gemaakt.  

 

Buitenste binnen sessie  

Dinsdag 31 mei jl. is er een bijeenkomst op Kwintijn geweest, een zgn. buitenste- binnensessie. 

Deze avond werd geleid door een extern bureau onder leiding van Peter de Vries. Het doel van deze 

avond was om allerlei verschillende partijen, die in meer of mindere mate met de school verbonden 

zijn, eens van buiten naar binnen te laten kijken. Hiervoor zijn bijvoorbeeld buurtbewoners 

uitgenodigd, vertegenwoordigers van de moskee, beleidsmedewerker van de gemeente, maar ook 

ouders van deze school en ouders van kinderen die al de school hebben verlaten, en directeuren van 

andere scholen. Zelfs de wijkagenten waren aanwezig! We zijn met z'n allen gaan brainstormen over 

wat wij nu eigenlijk belangrijk vinden aan een school voor onze kinderen, en wat maakt iets nu een 

goede school?   

Na anderhalf uur brainstormen en praten zijn er vele, mooie ideeën boven tafel gekomen en dankzij 

de grote diversiteit van de mensen die aanwezig waren, ook ideeën waar we wellicht zelf nooit aan 

gedacht zouden hebben. Nu rest ons (het team en de werkgroep 'Ouderbetrokkenheid') de taak om 

alles goed op een rijtje te krijgen en om te gaan zetten naar concrete acties. We houden jullie op de 

hoogte!    

Hieronder de zes gebundelde thema’s, aangedragen door de aanwezigen, die zijn besproken: 

• Ouders, armoedebeleid, communicatie met ouders, ouderpopulatie  
• Toekomst en innovatie  
• Imago, historie en ontwikkeling  
• Visie: verschillen benutten, inclusievere school, wat is openbaar onderwijs  
• Buurtfunctie, jeugdoverlast, veilig schoolplein, verantwoordelijkheid buiten schooltijden, 

onderhoud/netheid omgeving, social media  
• Samenwerking met andere scholen, waaronder VO en buurtscholen, Brede school partners en 

overige organisaties 
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Jeelo: 

 

 

 

 

Hierboven een bijdrage vanuit groep 3/4 over het ridderfeest. Het was ook een fantastische 

afsluiting waarbij de kinderen van groep 1 tot en met 4 er prachtig uit zagen als jonkvrouw of als 

ridder. En kinderen de proeven moesten afleggen om tot slot als een echte ridder/ jonkvrouw 

geslagen te worden door de koning/ koningin.  

Het nieuwe thema “Zorgen voor dieren” is gestart. In de hele school zijn er al veel dieren te zien. 

Het hoogtepunt van dit thema is natuurlijk met zijn allen naar  Wildlands te gaan, donderdag 16 

juni. Komt u de kinderen ook uitzwaaien?   
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Tot slot: 
Hierbij ontvangt u al een overzicht van de vakanties en de studiedagen voor volgend jaar:  

Herfstvakantie  maandag  17 oktober 2022    t/m  vrijdag 21 oktober 2022 

Kerstvakantie   maandag  26 december 2022 t/m  vrijdag 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie  maandag  27 februari 2023    t/m  vrijdag  3 maart 2023 

Goede vrijdag   vrijdag       7 april 2023 

Tweede paasdag  maandag  10 april 2023 

Meivakantie   donderdag 27 april 2023       t/m  vrijdag  5 mei 2023 

Hemelvaartsdag + vrijdag donderdag 18 mei en 19 mei 2023 

Tweede pinksterdag       maandag 29 mei 

Zomervakantie  maandag 24 juli 2023 t/m vrijdag 1 september 2023 

Extra vrije dagen  donderdag 13 oktober 2022 

(inclusief studiedagen)  vrijdag 23 december 2022: kinderen 12.00 vrij  

    woensdag 15  februari 2023 

                                        dinsdag 21 februari 2023 : kinderen 12.00 vrij 

                                        donderdag 15 juni, vrijdag 16 juni en maandag 19 juni 2023 

                                        vrijdag 21 juli 2023: kinderen 12.00 vrij 

                                         

                                         

 

 

 

                                        

        
 

 

 

Datum volgende nieuwsbrief:   

07 juli 2022 


