
 

  

 
 
 
Nieuwsbrief 7 – 10 januari 2023 
 
In deze nieuwsbrief de volgende 
onderwerpen: 
 
-Beste wensen voor het nieuwe jaar! 
-Tevredenheidspeiling (herinnering) 
-Brengen en halen (herhaling) 
-Hulp voor onze techniekhoek 

 
Via deze weg wensen we iedereen alle goeds 
voor het nieuwe jaar! 
 
Tevredenheidspeiling (herinnering) 
In nieuwsbrief nr. 5 (22 november) hebben 
we deze peiling toegelicht. Op 23 november 
kreeg u een toegangscode per e-mail. Eén van 
de ouders heeft deze mail gekregen. Het 
systeem pakt maar één emailadres per gezin. 
Het kan ook zijn dat de mail in uw 
‘onbelangrijke’ of ‘ongewenste’ mailbox is 
gekomen. Als u zoekt op 
‘tevredenheidspeiling’ komt dit mailtje 
waarschijnlijk naar boven.  
 
Tot nu toe hebben 39 ouders/gezinnen de 
peiling ingevuld (43%). Heel fijn! We moeten 
echter nog 35 ouders/gezinnen méér hebben 
om bij de gewenste betrouwbaarheid te 
komen.  
Graag brengen we de oproep tot het invullen 
van de peiling nogmaals onder uw aandacht. 
We zouden het erg waarderen als u de moeite 
zou willen nemen deze enquête in te vullen. 
Bedankt alvast! 

 
 
 
Brengen & halen (herhaling) 
Nu het weer donkerder, kouder en natter 
wordt, brengen steeds meer ouders hun kind 
met de auto naar school. Graag uw aandacht 
daarom voor enkele afspraken over het 
brengen en halen van uw kind(eren): 
 
-pas uw snelheid aan. Er kan zomaar ineens 
een kind oversteken of vlakbij uw auto 
‘opduiken’ 
-parkeer uw auto alleen in parkeervakken. 
Voor de garages mag u niet parkeren. Dit is 
alleen kiss&ride!  
-geef elkaar de ruimte en let op de 
haaientanden bij het fietspad. 
 
Helpt u mee om voor een veilige 
verkeersomgeving voor alle kinderen op 
school te zorgen? 
 
Hulp voor onze techniekhoek 
Beste ouders, verzorgers, opa’s of oma’s, 
  
Wij zoeken één of meerdere mensen die het 
leuk zouden vinden om de kinderen van groep 
4 t/m 8 wegwijs te maken in de techniekhoek.  
 
We zouden het fijn vinden als u onze kinderen 
de technische basisvaardigheden, denk aan 
schroeven, boren, zagen etc., op een veilige 
manier kan leren. 
Zou u dit leuk vinden? Dan mag u een mailtje 
sturen naar loes.jochems@tangent.nl. 
Groet van de Werkgroep Thematisch werken 
 
Geplande activiteiten:  
zie ‘Jaarkalender’ op de schoolapp 
 
Aanwezigheid administratie, intern 
begeleider en directie  
Administratie juf Jeanine: di 8:30 – 15:30, 
woe: 8:30 – 13:00 en do: 8:30 – 12:30 uur  
Intern begeleider (IB) Juf Mariska: di-do-vrij  
Directie juf Emmy: di-woe-do-vrij 
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