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Beste ouders/verzorgers, 

 

EU-SCHOOLFRUIT 
Het schoolfruit voor volgende week is:  

woensdag: cantaloupe meloen (1 voor 16 

leerlingen)   

donderdag: waspeen (1 zak voor 5 

leerlingen) 

vrijdag: peer (1 voor elke leerling) 

 

Wilt u zelf fruit meegeven aan uw kind als uw 

kind het niet lust of als u denkt dat het niet 

genoeg is? 

 

GYM DONDERDAG  

23 JANUARI 
Groep 3/4/5 start met de gymles en kunnen 

dus aan het eind van de middag op school 

worden opgehaald of vanuit school zelf 

naar huis. Groep 6/7/8 sluit de middag af in 

de gymzaal en gaan vanaf daar naar huis.  

 

JUFFENFEEST 
Op vrijdag 21 februari hebben wij ons 

jaarlijkse juffenfeest met het thema 

‘sprookjes’.  

Wij vieren deze dag onze verjaardagen. Wij 

vinden het leuk om weer een 

playbackshow met elkaar te organiseren. 

De kinderen kunnen zich opgeven bij de 

leerkracht en natuurlijk thuis alvast gaan 

oefenen. In de middag hebben alle 

kinderen een eigen programma in de klas. 

De kinderen hoeven deze dag 

geen eigen eten en drinken 

mee te nemen. Dit wordt door 

ons verzorgd.  

Alle kinderen mogen natuurlijk 

ook verkleed naar school komen 

(thema sprookjes). 

 

TEVREDENHEIDSPEILING 

SCHOLEN MET SUCCES 
Binnenkort ontvangt u via de email een 

uitnodiging om deel te nemen aan het 

tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek. 

Twee jaar geleden hebben wij u ook 

gevraagd om aan dit onderzoek mee te 

doen. Wij hopen dat u hiervoor opnieuw de 

tijd wilt nemen en op een grote respons. 

Indien u thuis niet over een mogelijkheid 

beschikt om de vragenlijst in te vullen, 

bieden wij u de gelegenheid om dit op 

school te doen! Mocht u daarvan gebruik 

willen maken dan horen we graag. Ook de 

leerlingen van groep 5 t/m 8 én alle 

leerkrachten, doen mee aan dit onderzoek. 

Met de ontvangen informatie willen wij ons 

onderwijs en alle zaken rondom school, zo 

goed als mogelijk vormgeven. De uitslag 

van de drie onderzoeken (ouders, 

leerkrachten en leerlingen) zullen aan ons 

worden gepresenteerd na de 

voorjaarsvakantie. Het spreekt voor zich 

dat die uitslagen zijn geanonimiseerd. De 

antwoorden en opmerkingen die in het 

onderzoek zijn ingevuld, zijn niet te 

herleiden naar betrokken ouders, 

leerkrachten of leerlingen. Wij zullen de 

medezeggenschapsraad van de uitslag op 

de hoogte brengen en uiteraard verneemt 



 
 

ook u t.z.t. de uitkomsten van deze 

enquête. 

 

KALENDER 
 

22 januari 

Filmopname in groep 6/7/8 

 

30 januari/31 januari 

Staken 

Alle kinderen zijn deze dagen vrij. 

 

17 februari 

Rapporten mee 

 

19 februari 

10-minuten gesprekken 

 

21 februari 

Juffenfeest thema sprookjes 

 

Met vriendelijke groet, 

Team obs De Schatkist 

 

 


