
 

 

 
tevredenheids 
onderzoek   

Tot eind mei heeft u de 
gelegenheid gehad het ouder 
tevredenheidsonderzoek in te 
vullen. In totaal hebben 121 
ouders van de in totaal 220 
gezinnen de enquête ingevuld. 

Dank u wel daarvoor. De 
uitkomsten van deze enquête 
worden zowel teambreed als in 
de MR besproken. Daarna zal er 
een samenvatting van de 
uitkomsten met alle ouders 
worden gedeeld. We proberen 
dit nog voor de zomervakantie 
te realiseren, maar de kans is 
ook reëel dat dit pas na de 
zomervakantie gebeurt.  
De uitkomsten en eventuele 
vervolgacties zullen wij als 
school meenemen in de nieuwe 
schoolplanperiode 2023-2027. 
 

Facultatieve 
oudergesprekken  
In de week van 11 t/m 15 juli 
vindt de laatste ronde van 
oudergesprekken plaats. Bij het 
2e rapport krijgt u een 
uitnodiging om aan te geven of 
u behoefte heeft aan een 
gesprek. De leerkracht zal hierna 
een planning maken en deze 
naar u terugkoppelen.  
 

Inleverpunt 
gebruikte 
frituurvetten en  
-oliën  

Sinds afgelopen week staat er 
naast de luiercontainers ook een 
container waarin u gebruikte 
frituurvetten en -oliën in kunt 
doen. 

Als school willen we graag 
duurzaam zijn en een goed 
voorbeeld geven als het gaat om 

ons klimaat en milieu. Sinds een 
jaar liggen er zonnepanelen op 
dak en hebben we overal in 
school led-verlichting. Ook 
scheiden we het afval zoveel 
mogelijk. Dit schooljaar zijn er 
twee luiercontainers geplaatst 
en nu hebben we ook de 
beschikking over een container 
waar ouders en omwonenden 
hun gebruikte frituurvet en -
oliën in kunnen doen. Op deze 
manier hopen we als school ons 
steentje bij te dragen aan een 
goede en gezonde 
leefomgeving.  
 

Maandoverzicht: 

 
Maandag 13 t/m vrijdag 24 
juni  
    Afname LOVS toetsen 
Vrijdag 17 juni 
    Nieuwsbrief  
Dinsdag 21 en woensdag 
22 juni 
    Schoolfotograaf 
Dinsdag 21 juni 
    OV vergadering 
Maandag 27 juni 
    Koffieuurtje 8.30-9.15  
    uur 
Donderdag 30 juni 
    Nieuwsbrief  
Vrijdag 1 juli 
    Studiedag, kinderen vrij 
Dinsdag 5 juli 
   MR vergadering 
Woensdag 6 juli  
    2e rapport mee naar huis 
Maandag 11 t/m vrijdag 15 
juli 
    Facultatieve  
    oudergesprekken 
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