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Enquête ouders 
Voor de zomervakantie bent u als ouders uitgenodigd, om 
een ouderenquête in te vullen via Mijn Schoolteam. 
Deze is gehouden, omdat we graag willen weten hoe u de 
school, ons onderwijs en ons als leerkrachten ervaart. 
Uit deze enquête willen wij daarnaast verbeterpunten 
halen. 
Het gemiddelde cijfer dat u ons heeft gegeven is een  7.1. 
Als verbeterpunt kwam duidelijk de kwaliteitszorg naar 
voren. 
Ook uit de teamenquête kwam dit als laagst scorend on-
derdeel naar voren. De eerste gesprekken hierover zijn 
intern inmiddels gevoerd, we pakken dit op! 
 
 
 
 
 

Agenda 

 
Week 47: 
In deze week worden de  
voortgangsgesprekken, op verzoek, 
gehouden 
 

30 november 
De nieuwsbrief van december komt 
op de website 

 
5 december 
We vieren de verjaardag van Sinter-
klaas. 
(Hij heeft aangegeven dat hij deze 
dag ook bij ons langs komt.) 
 

 
 

 

 
 
Verjaardagen teamleden 
 
10 november: meester Hans, groep 6 
 
29 november: Juf Tanja, groep 1/2 
 

Tekort aan leerkrachten/invallers 

Helaas merken wij dat het steeds lastiger wordt om invallers 
te vinden. Gelukkig wil iedereen binnen het team  
meedenken in mogelijkheden. Toch houdt het op een  
bepaald moment ook voor de collega’s op. Daarnaast zorgt 
dit wel voor een extra stukje werkdruk en verhoogt het de 
drempel om zich ziek te melden (nog) meer. Toch zullen wij 
ons uiterste best doen om te voorkomen dat er onverwacht 
groepen naar huis gestuurd moeten worden. 

Voorleeswedstrijd Kinderboekenweek 

Het was weer erg moeilijk om de winnaars aan te wijzen. 
Uiteindelijk zijn dit ze geworden: 
Britt Bosma      
Eline Faber   
Joey de Jong   
Annerikst Bouwmeester 
 
De wisselbeker is naar Britt gegaan.  
Allemaal van harte gefeliciteerd! 
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Inloopspreekuur 

 Eerste dinsdag van de maand van 8:30 uur tot 9:30 uur.  

 Bij de directeur (Dukke Hofman) en de intern begeleider (Fenna Zeinstra). 

Trefwoord                                                
 

Thema: Verfraaien (week 42 t/m 45) 
 
De Spiegelverhalen gaan deze periode over: 
* mooi en lelijk  
* over mooier maken dan het is  
* over waardering van uiterlijk en  
* over genieten van schoonheid.  
 
Deze verhalen zijn gebaseerd op het  
Bijbelboek 2 Koningen. 

 
 

Informatie vanuit en door de Ouderraad 
 
Vaak is het niet voor iedereen duidelijk wat er rondom school en achter de schermen allemaal gebeurt. 
Op de website onder het kopje Informatie, staat ook een kopje: Ouderraad. 
Wanneer u dit aanklikt, komt u bij een document waarin de voorzitter van de Ouderraad uitleg  
geeft over hun rol, taken en verantwoordelijkheden. 
 

 

 

Studenten Friese Poort 
 
Halverwege November komen er weer 
 verschillende studenten van ROC Friese Poort 
bij ons op school stage lopen.  
  
Het zijn studenten die de opleiding tot 
Onderwijs Assistent volgen. 
Zij lopen stage op donderdag en vrijdag en 
blijven de rest van het schooljaar. 
Hierdoor kunnen deze studenten vaste taken 
krijgen binnen de groep. 
Zo kunnen zij o.a. ingezet worden bij het  
begeleiden van individuele leerlingen, maar ook 
bij (vaste) groepjes kinderen. 
 
Wij zijn blij met hun komst!           


