23 mei 2022
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6 t/m 10 juni
13 juni
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MR overleg
Studiedag (leerlingen vrij)
Hemelvaart (Iedereen vrij)
Iedereen vrij
Juffendag groepen 3 en 4
Thema-avond: Kanjer
Educatieve reis groepen 5 en 6
Juni-week (Leerlingen vrij)
Deze week Luizencontrole
Kamp groep 8
Avondvierdaagse
Educatieve reis groepen 3 en 4
OV overleg
Vergadering Raad van Leerlingen
Deze week thema ‘Programmeren’ groepen 1 t/m 8
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Kas (4)
Victor (4)
Vester (11)
Vince (11)
Isah (6)
Pieter (12)
Jip (6)

27 mei
28 mei
28 mei
28 mei
28 mei
29 mei
29 mei

Cato (7)
Ted (5)
Meintje (12)
Tom (13)
Arwen (7)
Lauren (7)
Sarah (12)

Analyse leerlingtevredenheidsmeting 2021 -2022
De leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 hebben deze vragenlijst ingevuld.
Van de 115 leerlingen op 1 oktober in de groepen 7 en 8, hebben 113 leerlingen de enquête
ingevuld. De enquête is door 98% van de leerlingen in de groepen 7 en 8 ingevuld. Hiermee
voldoet de enquête aan de norm voor de vereiste (60 respondenten) en gewenste (83
respondenten) betrouwbaarheid.
De groepen 6 hebben deze enquête ook ingevuld, maar worden niet meegenomen voor de
gewenste betrouwbaarheid, omdat alleen de gegevens van de lln 7 en 8 worden doorgestuurd
naar de inspectie.
De leerlingen hebben de tevredenheid op De Spoorzoeker met een 8,0 gewaardeerd (tov een 7,9
in 2020- 2021).
Met deze score zijn we tevreden.
Meer informatie over deze meting leest u in een aparte bijlage bij deze nieuwsbrief.

Afscheid juf Ingeborg
Na 18 jaar met veel plezier op De Spoorzoeker te hebben gewerkt, heeft juf Ingeborg ervoor
gekozen om een nieuwe uitdaging aan te gaan op een andere INOS-school.
Woensdag 15 juni zal haar laatste dag zijn in groep 4A en vrijdag 17 juni haar laatste dag in groep
3A.
Wij zijn blij te kunnen melden dat wij onze oud-collega juf Lianne van Bekhoven bereid hebben
gevonden om de werkzaamheden in groep 4A op maandag, dinsdag en woensdag tot aan het
einde van het schooljaar van juf Ingeborg over te nemen.
In groep 3A zullen de werkzaamheden op de vrijdagen worden overgenomen door juf Anouk Vegt.
Anouk is inmiddels al een bekend gezicht binnen onze school omdat zij op dit moment ook de
vervanging van juf Majorie (groep 1-2C) doet.
Wij wensen Ingeborg heel veel succes met haar nieuwe uitdaging!

Kijkje in de kleutergroep
Op woensdag 15 juni en woensdag 22 juni geven wij ouders de gelegenheid om bij de inloop
aanwezig te zijn. U kunt dan even meespelen, of samen een boekje lezen.
Ouders die het leuk vinden om een kijkje in de klas te nemen, zijn van harte welkom, op één van
deze dagen. De inloop is van 8.15 uur tot 8.45 uur.
Vanwege de verwachte drukte is één ouder, op één van deze ochtenden welkom.
Helaas is er geen ruimte in de groepen, om broertjes of zusjes mee te nemen.
Na school kunt u trouwens ook vaak even een kijkje komen nemen in de klas. Overleg dan wel
even met de juf, of het uitkomt.

Opbrengst goede doelen dag
Afgelopen weken hebben alle groepen leuke activiteiten verzonnen of geknutseld voor de dieren
in nood in Oekraïne.
We hebben al het opgehaalde geld bij elkaar gelegd en we zijn blij verrast met de opbrengst:

€2804,11!!!!
Daar zal het "Landelijk Meldpunt Hulp Voor dieren uit Oekraïne" heel blij mee zijn!!!
Afgelopen vrijdag is er iemand gekomen om de cheque in ontvangst te nemen en heeft daarbij
verteld wat er met het geld gedaan zal worden:

Verslag Leerlingenraad
We hadden het over de planning / thema’s van de BSO/TSO. daar bleek een fout gemaakt te zijn
volgens de leerlingenraad, maar we hebben nog niet met de BSO/TSO besproken.

Bingo middag - Oudervereniging
Na een aantal filmavonden voor de groepen 5/6 en 7/8, was het afgelopen woensdag eindelijk tijd
voor de kinderen van groepen 3 en 4.. Ongeveer 45 kinderen waren erbij ondanks de hoge
temperaturen :) Met kans op leuke prijzen en iets lekkers te eten en drinken hebben we er een
gezellig uurtje van gemaakt. Gelukkige winnaars, enkele teleurgestelde kindjes, maar zeker voor
herhaling vatbaar. Met grote dank aan juf Kim voor haar duidelijke leiding en alle helpende
handen: Fanny, Mariëlle, Maaike, Jeltje, Jake en Britt.
Feestcommissie van de OV

Uitslag MR verkiezing
De MR verkiezingen zijn afgesloten en de stemmen zijn geteld.
We verwelkomen onze nieuwe MR leden:
Miquel Schmit en Yvonne Kielman.
Miquel en Yvonne gaan vanaf volgend schooljaar de oudergeleding binnen de MR versterken.

