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Schoolnieuws februari 2023

Oudertevredenheidsonderzoeken

In het najaar van 2022 hebben alle ouders de gelegenheid gehad om een oudertevredenheidsonderzoek voor
onze school in te vullen. De respons was 54%. Dat is voor dit onderzoek voldoende waardoor de resultaten
beschouwd kunnen worden als de gemiddelde mening van de groep. Mocht u de tijd hebben genomen om
het onderzoek in te vullen, dan willen wij u hiervoor hartelijk bedanken!

In de bijlage een infographic met daarop de resultaten. Wij vinden het erg fijn om te zien dat u (over het
algemeen genomen) tevreden bent en de school met een 8,2 waardeert. De onderzoeken (waaronder ook de
leerling – en medewerkers onderzoeken) worden in het team en de MR besproken en indien wenselijk wordt
er actie opgezet.

Eén van de aandachtspunten vanuit ouders is de wens om één duidelijk communicatiesysteem te hebben.
Om te beginnen zullen wij deze nieuwsbrief vanaf nu ook via Parro gaan sturen. Mocht blijken dat dit goed
gaat en als prettig wordt ervaren, zal de nieuwsbrief via de mail komen te vervallen. (Voor het eerst zal het
nog even dubbel verzonden worden (mail en Parro) zodat ouders de mogelijkheid hebben om er aan te
wennen)

Als tweede zullen wij op korte termijn ouders uitnodigen voor een kijkmoment in de klas. Dit zal
plaatsvinden in week 7 en 8. Hierover volgt later meer informatie via Parro. Op 6 februari zullen de data op
Parro voor alle groepen open gezet worden. U kunt zich vanaf dan inschrijven.

Overblijf

Aan het einde van dit schooljaar gaan onze beide (vaste) overblijfouders stoppen met de overblijf. Na heel
veel jaren trouwe dienst gaan zij iets anders oppakken.

Het zou heel fijn zijn als de overblijf op dezelfde manier door zou kunnen gaan zodat de leerkrachten tussen
de middag ook zelf een half uurtje lunchpauze kunnen hebben.

Wie wil ons helpen of weet de oplossing? Misschien kent u iemand in de buurt of
is er een familielid die het leuk vindt om te helpen met de overblijf? Er is een

(kleine) vrijwilligersvergoeding beschikbaar.

Voor vragen en/of de gouden tip…. Neem contact op met Heidi.
Alvast hartelijk bedankt namens het hele team!

Inloopspreekuur schoolverpleegkundige

Op vrijdagochtend 17 februari is er weer een inloopspreekuur van de schoolverpleegkundige. De
jeugdverpleegkundige helpt u graag bij vragen over opvoeding, psychosociale problemen, pesten, faalangst,
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voeding, zindelijkheid en vaccinaties. Maar ook voor de lengte, gewicht van uw kind of voor een gehoor-
en/of ogen test, bent u van harte welkom. Zie bijlage voor meer informatie.

10 minutengesprekken

Vanaf 8 maart starten wij met de 10 minuten gesprekken voor de groepen 1 tm 6.
Op 15 februari om 18.00 uur zullen wij de momenten in Parro open zetten. Wilt u bij het plannen van de
gesprekken met broertjes/zusjes er rekening mee houden dat er 10 minuten tussen de gesprekken zitten.

Volleybaltoernooi

Op vrijdag 6 januari jl. heeft het schoolvolleybaltoernooi plaats gevonden. Vanuit de Heuvelschool werd met
2 teams uit de groepen 7 en 8 deelgenomen. De kinderen hebben genoten en mooie wedstrijden gespeeld. De
organisatie sprak ook over een geslaagde dag met veel volleybalplezier. Top gedaan allemaal!
 

Open dag voor nieuwe ouders – 16 maart 2023

Op donderdag 16 maart 2023 is er voor ouders van leerlingen die een school gaan kiezen van 9.00 uur tot
12:00 uur de gelegenheid om de school te bekijken. Tevens zal er die ochtend informatie worden gegeven
over de school. Op de website is meer informatie te vinden. Kent u ouders die op zoek zijn naar een school?
Laat ze weten dat van harte welkom zijn om de school te bezoeken!

Flyer Sjors Sportief

In de bijlage een flyer van Sjors Sportief. Er zijn weer nieuwe activiteiten!

Overige activiteiten

Februari:  

3 februari Creatief circuit
6 februari OR vergadering
7 februari MR vergadering
8 februari Studiedag – alle kinderen zijn de hele dag vrij.
13-14 februari Kijkmomenten in de klas. Data worden vanaf 6 februari via Parro gecommuniceerd
17 februari Inloopspreekuur schoolverpleegkundige > 8.15-9.00 uur
17 en 24 februari Project muziek van de toekomst groep 6, 7 en 8
21 februari GMR
23 februari     Rapport mee 
25 februari     Start voorjaarsvakantie t/m 5 maart

Maart:

8 maart Hoofdluiscontrole
8 maart Start 10 minutengesprekken
10/11 maart NL doet
16 maart Open ochtend nieuwe ouders
17/24/31 Creatief circuit
30 maart ANWB Streetwise – info volgt

Overig : Kamp groep 7 en 8 staat gepland op 13, 14 en 15 september 2023.




