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Oudertevredenheid 
Onze school wil werken aan de continue verbetering van 

haar kwaliteit. Op alle mogelijke terreinen. Vandaar dat we 

aan diverse doelgroepen vragen hoe zij tegen ons onderwijs 

(in de meest brede zin) en ons functioneren aankijken. Op 

die manier krijgen we een scherp beeld van onze sterke en 

zwakke kanten. Hoe meer meningen we verzamelen, des te 

betrouwbaarder is dit onderzoek, en des te beter kunnen we 

onze kwaliteit optimaliseren. 

 

Alle ouder(s) / verzorger(s) hebben afgelopen week een mail 
gekregen met een link naar deze vragenlijst. We hopen dat 
de vragenlijst zo veel als mogelijk wordt ingevuld. De 
vragenlijst kan tot 21 november ingevuld worden. 
 
 

Corona maatregelen 

Het kabinet heeft verzwarende maatregelen aangekondigd 
die ook betrekking hebben op het Cultureel Centrum de 
Plataan. Het centrum gaat twee weken dicht voor publiek 
maar blijft voor het onderwijs wel open. De bieb sluit ook, 
dus we gaan er met de kinderen niet heen. In goed overleg 
met de bieb worden de boeken in bakken klaargezet op 
school zodat we toch gebruik kunnen maken van dit mooie 
materiaal. 
 
Er staan de komende periode een aantal activiteiten gepland 
die we als school heel graag vieren. Het zou toch jammer zijn 
als deze niet door kunnen gaan wegens Corona. Dus we 
doen ons uiterste best om er iets moois van te maken. 
 



 
 

We zullen dit in aangepaste vorm moeten doen. Het 
uitgangspunt is veiligheid, waarbij de kinderen zo min 
mogelijk belemmering ervaren. 
 
 
Sint Maarten: 
We maken in de groepen lampionnen die gebruikt kunnen 
worden voor de optocht.  Het onderstaande bericht hebben 
we opgevangen en willen we graag met u delen.  
 
“Er wordt opgeroepen om in de vensterbank een lichtje te 
plaatsen zodat kinderen weten bij wie ze wel of niet aan 
kunnen bellen”  
Juist om kinderen in deze tijd een leuk Sint Maarten te geven 
en mensen in de wijk op subtiele manier de ruimte te geven 
om een keuze te maken of ze wel of niet open doen. 
 
Sinterklaas: 
Hij komt zeker dit jaar, maar niet via een “grootste” intocht. 
Sinterklaas zal al op school zijn als de kinderen op school 
komen. Het schijnt dat hij blijft overnachten zodat hij zeker 
weet dat hij op tijd is de volgende dag. Er zal dit schooljaar 
dus geen intocht zijn met ouders, het afstand houden wordt 
door de drukte te ingewikkeld waardoor er risico’s ontstaan. 
 
In de groepen 5 t/m 8 gaat hij langs in de groep. De groepen 
½ en de groepen 3 en 4 gaan apart bij hem op bezoek in de 
theaterzaal.  
 
gedetailleerde informatie over bijvoorbeeld de schoen 
zetten en het maken van surprises krijgt u via een aparte 
informatiebrief. 
 
Kerst: 
De voorbereidingen van het Kerstfeest zijn inmiddels ook in 
volle gang. We zullen eind november bepalen in hoeverre 
we deze viering samen met ouders kunnen doen. We hopen 
op meer ruimte dan er op dit moment is. 



 
 

 
 

 
Schoolfruit 
Vanaf 9 november zullen we wekelijks voor drie dagen in de 
week schoolfruit ontvangen. Dit wordt  uitgedeeld op 
woensdag, donderdag en vrijdag. Schoolfruit is een middel 
om kinderen kennis te laten maken met verschillende 
groenten en fruit. Tevens worden ze meer bewust gemaakt 
van het belang van gezonde voeding.  
 

Afsluiting thema huizen 
Vandaag hebben we het thema huizen afgesloten. In alle   
groepen, op het leerplein en het schoolplein zijn op allerlei 
manieren bouwwerken gemaakt. De kinderen van 
verschillende groepen hebben, door met elkaar samen te 
werken, prachtige creaties gemaakt. In de groepen is er op 
groepsniveau en individueel niveau gereflecteerd. De 
opbrengsten zijn verzameld in het portfolio.  
 
  

 
 
 

 

24 nov : Studiedag (kinderen zijn vrij)  

1 dec   : Themaviering groep 7/8  

4 dec   : Sinterklaas 

7 dec   : Schoolfamilieviering (advent) groep 3 

16 dec: Kerstviering 


