
 

 

Nieuwsbrief 9        maart 2023 

Algemeen 
Na de vakantie is iedereen weer lekker gestart. De komende weken worden de Boom toetsen in 
groep 3 t/m 6 afgenomen en in groep 7 maken zij de IEP toets voor groep 7. Op 18 en 19 april maken 
de groepen 8 de eindtoets van IEP. Succes allemaal! 
 
Actie voor Turkije en Syrië  
Na de telling op 6 maart druppelde er nog wat geld binnen. Het uiteindelijke bedrag wat door de 
kinderen is opgehaald is €1182,24. Wat een prestatie! 
 
Herhaling -Ouder tevredenheid peiling- 
Binnenkort ontvangt u via Parro een link naar de ouder tevredenheid lijst. Dit zal in de week van 3 
april zijn. Vanuit het bestuur wordt van ons verwacht deze elke 2 jaar uit te zetten onder ouders. Uw 
mening is voor ons erg belangrijk. De uitkomst van de peiling gebruiken wij om zaken te analyseren 
en indien nodig te verbeteren. Hopelijk wilt u hieraan meewerken. Na een vorige peiling kwam ter 
sprake dat ouders niet altijd alles erin kwijt konden. Heeft u los van de vragenlijst nog feedback 
(positief of negatief), dan kunt u mij altijd mailen of bellen. 
 
Opleiding 
Binnenkort start ik met een nieuwe opleiding, MBA Leadership in Sustainability. Een hele mond vol, 
maar het heeft te maken met een stukje bestuurskunde. Iets waar de Violier en stichting Primo veel 
profijt van zouden kunnen hebben. Voor deze studie ben ik soms 2 dagen in de week afwezig 
(donderdag en vrijdag), maar ik ben er vaker wel dan niet hoor. Sowieso ben ik dan wel per mail en/ 
of Parro te bereiken indien nodig. In september 2024 hoop ik mijn  studie af te ronden. 
 
In de week van 17 april ben ik de gehele week afwezig i.v.m. een studiereis voor de opleiding. Ik heb 
heel veel zin in om weer te gaan studeren. 
 
Taalmethode 
Op dit moment zijn wij ons aan het oriënteren op een nieuwe taalmethode (inclusief spelling). In de 
komende periode zullen diverse methoden in de groepen worden uitgeprobeerd. Na deze fase zullen 
we proberen een keuze te maken zodat wij in schooljaar 2023-2024 de nieuwe methode kunnen 
gaan invoeren. Het moment van invoering is nog onzeker, afhankelijk van de test periode en of 
meteen al een favoriet hebben. We gaan niets overhaasten en gaan dus echt op zoek naar een 
methode die kwalitatief goed is en aansluit bij onze visie op taal en onze populatie. 
 
Voetbal 
Afgelopen woensdag hebben de eerste teams uit de groepen 5 en 6 gespeeld op het 
schoolvoetbaltoernooi. Er speelden 3 teams en na een sportieve middag mogen 2 teams zelfs naar 
de finale. Volgende week spelen de groepen 7 en 8. Ik wens jullie een gezellig en sportief toernooi! 
 
Belangrijke data 

05-04   Paasontbijt 
06-04   Studiedag team, kinderen zijn vrij (KomKids biedt opvang) 
07-04   Goede Vrijdag, kinderen zijn vrij  
10-04   Tweede Paasdag, kinderen zijn vrij 
21-04   Koningsspelen/ start Suikerfeest 
22-04 t/m 7 mei Meivakantie 


