Vrijdag 2 maart 2018

Nieuwe thema’s gestart DaVinci methode
In alle groepen is gestart met een nieuw thema

In deze nieuwsbrief:

waaraan gewerkt gaat worden binnen onze



Nieuwe thema’s DaVinci



Uitstapje Amsterdam

als ouders/verzorgers een website aan waar u tips kunt vinden voor gesprekken,



Estafette stakingen

boeken, films, spellen en uitjes voor u en uw kind die aansluiten bij de thema’s



Peuteruurtje

van DaVinci op school.



Week van het openbaar

http://www.davincivoorthuis.nl/

onderwijs.

Groep 3/4/5 is gestart met het thema: Over polen en planeten

Tevredenheidsmeting

Groep 6/7/8 in Dieren is gestart met het thema: Middeleeuwen



methode DaVinci. Deze methode biedt voor u

Groep 6/7/8 in Laag-Soeren is gestart met het thema: Vikingen
Belangrijke data:

Wij wensen u en uw kind veel inspiratie en plezier toe!

Maandag 5 maart

Uitstapje Amsterdam

Bezoek Amsterdam

Aanstaande maandag gaan de kinderen van

Groep 6 naar Laag-Soeren

groep 7 en 8 naar Amsterdam om daar het Anne
Frank huis en Madame Tussauds te bezoeken.

Woensdag 14 maart

Juf Annelies en juf Manon gaan mee. Juf Henny

Groep 1/2/3 naar

blijft op school in Laag-Soeren en zij zal daar aan

Brammetje het Lammetje

alle kinderen van groep 6 lesgeven.
Kinderen van groep 6 gaan zelf naar Laag-Soeren. Indien u dit niet zelf kunt

Donderdag 15 maart




regelen dan horen wij dit graag van u.

Groep 6/7/8 Dieren en
Laag-Soeren

Estafettestakingen

Bezoek aan de bibliotheek

Na de landelijke stakingen van 5 oktober en 12 december volgen nu regionale

Groep 4/5

stakingen. Het noorden van Nederland heeft op 14 februari de scholen gesloten.

Natuurbelevingstocht

Wij willen u erop voorbereiden dat ook de provincie Gelderland mee gaat doen
aan de estafettestakingen en dat er leerkrachten van onze school kunnen

Vrijdag 16 maart

aansluiten.

Peuteruurtje van 9.00 u-10.00 u

Zodra wij hier meer informatie over hebben dan hoort u dit uiteraard.

Maandag 19 maart

Week van het openbaar onderwijs

Studiedag voor groep 1 t/m 8

De landelijke ‘week van het openbaar

Alle kinderen zijn vrij

onderwijs’ staat dit jaar gepland van
maandag 19 maart t/m vrijdag 23 maart.

Volgende nieuwsbrief

Net als voorgaande jaren gaan alle

Vrijdag 16 maart

scholen van onze Scholengroep in deze
week aan de slag met een speciaal Ik-JijWij programma. Het thema is dit jaar: ’onderzoeken en ontdekken’. De
nieuwsgierige houding van de leerlingen staat centraal. Onze school gaat aan de
slag met het onderwerp ‘afval en een schonere omgeving’.

Tevredenheidsmeting
Eén maal in de twee jaar voeren wij een tevredenheidsmeting uit onder ouders, leerlingen en leraren. Om
goede conclusies te kunnen trekken uit de meting is het van belang dat iedereen de meting invult.
Onderaan deze nieuwsbrief treft u meer informatie aan over het onderzoek.

Peuteruurtje
Op vrijdagochtend 16 maart is er van 9.00 uur – 10.00 uur een peuteruurtje. Kent
u ouders met kinderen tussen de 0 en 4 jaar dan kunt u hen attenderen op deze
mogelijkheid. Iedereen binnen die doelgroep is van harte welkom.

Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2018
_________________________________________________________________________________
Beste ouder / verzorger,
In maart worden alle ouders, leerlingen (groep 5 t/m 8) en leerkrachten van Scholengroep Veluwezoom uitgenodigd
om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. Het onderzoek bestaat uit vijf vragen, waarbij we ook uw
toelichting op de vragen zeer op prijs stellen. Het invullen van het onderzoek kost 5 minuten van uw tijd en wordt
anoniem behandeld.
Wat meet het tevredenheidsonderzoek?
Scholengroep Veluwezoom richt zich op maximale talentontwikkeling en het vergroten van de studievaardigheid van
kinderen. Om te weten te komen of ouders, leerlingen en leerkrachten dit ook zo ervaren, zetten we het
tevredenheidsonderzoek in. Daarbij meten we de tevredenheid vanuit het perspectief van zowel de ouder, leerling
als leerkracht over ons onderwijs.
Wie ontvangt het tevredenheidsonderzoek?
Alle ouders, leerlingen (groep 5 t/m 8) en leerkrachten ontvangen een (per doelgroep specifiek gemaakt)
tevredenheidsonderzoek.
Privacy van gegevens
Scholengroep Veluwezoom heeft éénmalig de contactgegevens van alle ouders verstrekt aan een extern bureau
(MLC). Dit bureau heeft ons de afgelopen jaren ook begeleid bij het uitvoeren van de tevredenheidsmetingen. Met
dit bureau is een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat wil zeggen dat de gegevens éénmalig ten behoeve van dit
onderzoek gebruikt mogen worden. U kunt in het onderzoek aangeven of u bereid bent om meer toelichting te
geven bij vragen of onduidelijkheden. Na afronding van het onderzoek worden alle gegevens geretourneerd danwel
vernietigd.
Wat doen we met de uitkomsten van het onderzoek?
De uitkomsten geven ons inzicht in hoe de scholen binnen onze scholengroep presteren ten aanzien van het gegeven
onderwijs, wat de beleving van ouders, leerlingen en leerkrachten is en welke ruimte tot verbetering binnen de
scholengroep aanwezig is. Dit met als doel om uitkomsten te delen, van elkaar te leren en ons onderwijs samen nog
beter te maken … : IK JIJ WIJ!
Meer informatie?
Meer informatie over de tevredenheidsonderzoeken kunt u vinden op onze website:
http://www.scholengroepveluwezoom.nl
Daarnaast kunt u voor vragen terecht bij Conny Blaauw.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

