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hoofdluiscontrole
sponsorloop
Meivakantie
weer naar school
hoofdluiscontrole
tweede Pinksterdag
schoolfotograaf
schoolreisje groepen 3 t/m 8
themadag groepen 1-2

Oudertevredenheidspeiling
Op 9 april ’18 starten de oudertevredenheidspeilingen die eens in de twee jaar binnen Meer
Primair worden afgenomen. Door het invullen van deze vragenlijst bent u in de gelegenheid
om ons te informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze
school, en op welke punten naar uw mening verbetering plaats zou moeten vinden. De
informatie die deze peiling ons oplevert nemen wij mee bij het opstellen van de toekomstige
schoolplannen.
Het afnemen van de tevredenheidspeiling doen wij in samenwerking met het onderzoek- en
adviesbureau voor het onderwijs “Scholen met succes” in Haarlem. Het voordeel hiervan is
dat uw antwoorden professioneel en volstrekt anoniem worden verwerkt.
Ook dit jaar hopen wij een respons te behalen van minimaal 75%. Helpt u ons mee dit te
realiseren?
Naar aanleiding van de vorige tevredenheidspeiling in 2016 zijn er vanuit uw feedback
meerdere actiepunten opgesteld die een vervolg hebben gekregen binnen de school.
Onderstaand kunt u lezen wat deze verbeterpunten betrof en wat er in de afgelopen twee
jaar mee is gedaan.
 Aanpassing van de gesprekkencyclus met ouders
Vanaf dit schooljaar is er voor alle groepen een nieuwe gesprekkencyclus met
ouders doorgevoerd. Deze start met een kennismakingsgesprek en een informele
ontmoetingsbijeenkomst voor de gehele groep en laat het vervolgens vrij aan de
betrokkenen uit de kerntriade (ouders, leerkrachten en leerlingen) om een afspraak
voor een gesprek te maken wanneer dat van belang is. Geen standaard
rapportavonden meer waarbij er maximaal 10 minuten was om te praten over de
voortgang van uw kind, maar meer ruimte om mee te denken, mee te beslissen en
mee te doen aan het gesprek (voor de leerlingen).
 Het opstellen van een verbeterplan voor de TSO (tussenschoolse opvang) door de
MR
Structureel heeft dit onderwerp op de agenda gestaan van de MR en zijn er
meerdere voortgangsgesprekken gevoerd met Small Steps over de TSO. Ook heeft
het geleid tot een betere afstemming en meer verschillende mogelijkheden (denk
bijvoorbeeld aan het knutselen tussen de middag) voor de opvang van leerlingen.
 Verbeteren van de hygiëne en netheid op school
Er zijn meerdere verbeteringen aan het schoolgebouw doorgevoerd in de laatste
twee schooljaren. Zo zijn de toiletgroepen van Onderwijsteam 7/8 volledig
gerenoveerd, zijn alle binnenmuren geschilderd waardoor er een lichtere en nettere
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uitstraling is ontstaan en hebben de algemene ruimtes een nieuwe vloer gekregen
(die overigens nog wel wat schoonmaak dillema’s teweeg brengt). Wij zijn ons er
overigens van bewust dat de hygiëne van een schoolgebouw altijd een punt van
aandacht zal en moet blijven.
Ouders informeren over mogelijkheden van nieuwe schooltijden
Afgelopen schooljaar is grootschalig onderzoek gedaan naar de wens van ouders
voor eventueel wijzigen van onze schooltijden. Alle ouders zijn hier over
geïnformeerd en hen is de mogelijkheid gegeven direct mee te beslissen over een
eventuele wijziging. Helaas bleek de uitkomst zeer verdeeld waardoor is
afgesproken komend schooljaar nogmaals onderzoek te doen naar nieuwe
schooltijden.
Ouders meer meenemen in ontwikkelingen van school
In de PaperKlip staat tegenwoordig met regelmaat een stuk over de ontwikkeling
van school over uiteenlopende onderwerpen.

Buiten spelen
Er is de laatste veel over geschreven in het nieuws en er zijn ook verschillende onderzoeken
gedaan naar het nut van buitenspelen en buiten zijn.
De belangrijkste redenen zijn: dat buitenspelen hartstikke gezond is, lekker in de frisse
lucht zijn, het opdoen van een dagelijkse portie vitaminen, het is goed voor de ogen, het
verlengt de spanningsboog en daarnaast bevordert het de sociale interactie.
Als school zien wij hier ook het belang van in en daarom is er (in overleg met de MR)
besloten dat we met ingang van 9 april ook in de middag gaan buiten spelen. De groepen ½
speelden al ‘s middags buiten en nu gaan dus ook de groepen 3 t/m 8 van 14.00 uur tot
14.15 uur naar buiten.

Theoretisch Verkeersexamen
De leerlingen van de groepen 7 hebben vandaag het theoretisch verkeersexamen gemaakt.
We kunnen u melden dat alle leerlingen zijn geslaagd!

Naschools aanbod Brede school Bornholm
3 april zijn de lessen van apen gym en turnen begonnen. U kunt uw kind nog inschrijven!
Schrijf uw kind snel in, vol=vol.
Aanmelden gaat via Otje@smallsteps.nl
Gelieve naam, telefoonnummer, groep en school in de mail te zetten en daarvoor
onderstaande tabel over te nemen.
Gelieve het geld in een envelop voorzien van naam en school in te leveren bij Inge Roquas,
sportdocent.
Voornaam:
Achternaam:
Email:
School:
Groep:
Leeftijd:
Activiteit:
Telefoonnummer:
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Apengym
Sport en beweging is een must voor iedereen! Daarom worden naast de gymlessen op
school extra sportlessen na schooltijd aangeboden. De sportdocent begeleidt de kinderen
enthousiast.
 Voor: Groepen 1 en 2
 Dag: Dinsdag
 Tijd: 15:30 - 16:15 uur
 Aantal: 20
 Kosten: € 4 (voor 4 lessen)
 Periode: 3-04, 10-04, 17-04 en 24-04
 Docent: Inge Roquas
 Waar: Gymzaal Bornholm 1
Gelieve het geld in een envelop voorzien van naam van uw kind en school inleveren bij
Inge Roquas, sportdocent.
Turnen
Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een goed ontwikkeld coördinatievermogen ook
vaardigheden op andere gebieden bezitten. Sporten geeft tal van voordelen op motorisch,
emotioneel/sociaal en cognitief gebied. Gymnastiek vormt de basis van alle sporten.
 Voor: Groepen 3 t/m 5
 Dag: Dinsdag
 Tijd: 16:15 – 17.00 uur
 Aantal: 20
 Kosten: € 4 (voor 4 lessen)
 Periode: 3-04, 10-04, 17-04 en 24-04
 Docent: Inge Roquas
 Waar: Gymzaal Bornholm 1
Gelieve het geld in een envelop voorzien van naam van uw kind en school inleveren bij
Inge Roquas, sportdocent.

Vrijdag de dertiende disco in ’t Kattegat
Op vrijdag 13 april is er kinderdisco in wijkcentrum ’t Kattegat.
Voor de groepen 3 t/m 8 van 19.00 uur tot 21.00 uur
Het kind met de mooiste outfit wint een prijs!
Entree € 1,50 (incl. één limonadedrankje).
Consumpties apart verkrijgbaar.
Muziek o.l.v. DJ Niels.
Vakantierooster schooljaar 2017-2018
Meivakantie
27 april t/m 13 mei 2018 (incl. Koningsdag en Hemelvaartsdag)
Pinksteren
20 en 21 mei 2018
Zomervakantie
21 juli t/m 2 september 2018*
*20-07-2018 zijn de leerlingen ’s middags vrij
Studiedagen schooljaar 2017-2108
Vrijdag
1 juni
Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019. Studiedagen voor schooljaar
2018-2019 volgen nog.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag

20-10-2018 t/m 28-10-2018
22-12-2018 t/m 06-01-2019
16-02-2019 t/m 24-02-2019
19-04-2019
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Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

20-04-2019 t/m 22-04-2019
27-04-2019
19-04-2019 t/m 05-05-2019
30-05-2019
09-06-2019 t/m 10-06-2019
13-07-2019 t/m 25-08-2019
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