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Herinnering: tevredenheidsonderzoek ouders/verzorgers 
 
Deze week kreeg elk oudste kind in een gezin een envelop mee met een stempel van de school erop 
en een inlogcode erin (niet gelinkt aan een kind of ouder), waarmee per gezin enkele vragen 
beantwoord kunnen worden. Het is een korte vragenlijst met vragen over de buurt van de school, het 
schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid), het onderwijsleerproces en informatie en communicatie. 
Wij vragen ook om de school een rapportcijfer te geven.  
 
Circa 120 ouders hebben de vragenlijst inmiddels ingevuld en wij rekenen erop 
dat nog veel meer ouders de moeite nemen om mee te doen én deze kans grijpen 
om van zich te laten horen. Wij hopen ook dat u zoveel mogelijk de “normale” 
gang van zaken op school bij het beantwoorden van de vragen in gedachten 
houdt en niet de uitzonderlijke situatie zoals die nu is, met de maatregelen van 
het RIVM en de zorgen om het coronavirus.  
 

MEEDOEN KAN NOG TOT 20 MAART  
 
ALVAST ONZE HARTELIJKE DANK! 
 
 
 

 
Hoofdluiscontrole thuis 
 
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem, want luizen 
lopen via het haar over van hoofd naar hoofd. Vaak controleren en 
zo snel mogelijk behandelen helpt het best om hoofdluis te 
voorkomen en te bestrijden. Normaal gesproken heeft iedere groep 
enkele ouders die de kinderen na elke vakantie en zo nodig vaker 
controleren op hoofdluis. Vanwege de coronamaatregelen vinden 
deze controles op dit moment niet plaats op school. Wilt u thuis geregeld op hoofdluis controleren?  
 
 
 
 
Meer informatie vindt u in deze folder van de GGD.     
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In dit nummer:  

• tevredenheidsonderzoek 

• hoofdluiscontrole thuis a.u.b. 

• belangrijke wijzingen m.b.t. 
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• rectificatie vrije dagen kleuters 

• stand van zaken besmettingen 
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Belangrijke veranderingen op de voorschool per 17 mei 2021 
 
Wij kondigden het al aan in INFO 15 van 15 december 2020: vanaf maandag 
17 mei 2021 worden belangrijke veranderingen doorgevoerd bij de 
voorschool, om aan te sluiten bij de landelijke richtlijnen. Delta-voorschool 
heeft de wijzigingen op een rijtje gezet: klik hier voor de flyer van Delta-
voorschool. De uitbreiding van het aantal uren per dagdeel is de 
belangrijkste verandering.  
 
 
 
 

Wij vullen de informatie aan met een verandering die alleen voor onze school geldt. De 
donderdagmiddag gaat als dagdeel vervallen. Daar komt de vrijdagmorgen voor terug. De combinatie 
dinsdagmorgen/donderdagmiddag wordt dus dinsdagmorgen/vrijdagmorgen. Wij komen hiermee 
tegemoet aan de wensen van ouders. Tijdens de ochtenden zijn de peuters fitter en er zijn veel peuters 
die ’s middags nog een poosje slapen.  
 
 
Ouders van kinderen op de voorschool zijn gisteren op de hoogte gebracht van deze ontwikkelingen. 
 
Wij zijn benieuwd, net als u waarschijnlijk, hoe de wijzigingen gaan uitpakken. De ervaringen in den 
lande zijn goed en onze voorschoolleidsters (die we vanaf nu “pedagogisch professionals” noemen) 
hebben er in ieder geval zin in. Wij hebben er vertrouwen in dat we elk kind een fijne tijd op onze 
voorschool kunnen blijven bieden.   
 
Tot slot 
Voor ouders van een “aanstaande peuter” zijn de veranderingen natuurlijk ook van belang. Als uw kind 
op de wachtlijst voor de voorschool staat en u wilt uw aangegeven voorkeur voor dagdelen wijzigen, 
dan kunt u mailen naar: voorschool@delta-onderwijs.nl . 
 
 

 
Foutjes in eerder gepubliceerde vrije vrijdagen van kleuters 
 

Ouders van kleuters hebben vorige week dit bericht ontvangen, maar voor alle 
zekerheid herhalen we het.    
 

We kwamen er vorige week helaas achter dat er fouten zijn geslopen in de publicatie van de vrije 
vrijdagen voor alle kleuters. De vrije vrijdagen in maart zijn op de 5e en de 19e, niet op de 12e. In mei 
is er ook nog een vrije vrijdag voor alle kleuters die niet op de kalender stond: 21 mei. 
  
Wij verontschuldigen ons voor deze vergissing en we hopen dat we u hiermee niet in moeilijkheden 
brengen.  
 
 
Stand van zaken coronabesmettingen 
 

We hielden even ons hart vast toen meneer Casper en juf Cathy ziek werden deze 
week, maar we kunnen weer opgelucht ademhalen: geen besmette leerkrachten, 
geen besmette kinderen (voor zover bekend), geen klassen naar huis, hoera!  

donderdagmiddag wordt vrijdagmorgen 
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