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Agenda
22-05
20/24-05
30/31-05

Route 8
De uitslagen zijn binnen! Super trots zijn we op de
leerlingen van groep 8. De kinderen hebben de toets
uitstekend gemaakt.

Spreekuur Johanna de Voogd
Avond4daagse
Hemelvaartsweekend

Bijbelverhalen
Week 20: 13/05 - 17/05
Blijf je hier?
Ruth 2: 18-23 en 3: 1-15
Er is een verschil tussen ergens een tijdje zijn en je
ergens thuis gaan voelen. In de verhalen van deze
week wordt steeds meer duidelijk dat Ruth in
Betlehem zal blijven. Ze gaat in de nacht naar Boaz
en ze worden verliefd op elkaar.
Week 21: 20/05 - 24/05
Veel geluk!
Ruth 3: 16-18 en 4: 1-17
Boaz wil met Ruth trouwen. Hij wordt dan de
eigenaar van het land van Elimelech. Maar er is een
ander familielid dat daar ook recht op heeft. Daarom
gaan ze eerst in de stadspoort overleggen. Het
andere familielid doet afstand van zijn rechten,
zodat Boaz en Ruth samen verder kunnen. Ze krijgen
een zoon, een kleinzoon van Noömi. Dat kind zal
later de opa zijn van koning David.
Dodenherdenking
Zaterdag 4 mei waren wij 2 minuten stil.
Twee minuten lang klinkt de stilte van gemis,
omdat woorden niet kunnen beschrijven hoe
kostbaar vrede is.

Vervanging
Juf Elise woensdag 22 en 29 mei in groep 1/2.

Ouders in school
Veel ouders brengen hun kind(eren) naar school. Dat
kan heel gezellig zijn. We merken ook op dat een
aantal ouders in de gang meeloopt met hun kind.
We willen u vragen om voortaan afscheid te nemen
op het plein. De gangen zijn smal en de doorgang
voor de kinderen daardoor versperd wordt. Ook bij
het ophalen vragen we u om buiten te wachten.
Wilt u iets bespreken met de leerkracht? Doet u dit
dan na schooltijd?
De kleuters kunnen natuurlijk nog wel naar binnen
worden gebracht door ouders/verzorgers.

Schoolfruitprogramma
Het gratis EU-Schoolfruit- en groente programma is
afgelopen. Wilt u uw kind(eren) weer elke maandag,
woensdag en vrijdag zelf fruit en/of groente
meegeven?

Avond4daagse
We doen weer mee met de avond4daagse. U kunt
nog opgeven op a.s. maandag. Daarna is de
inschrijving gesloten!

Tevredenheidspeilingen
De leerlingen, ouders en teamleden geven de school
een ruim voldoende.
De leerlingen vinden de volgende
onderdelen goed tot zeer goed:
- Ik voel me veilig op school
- Op school gelden er goede regels
- Ik vind de gym erg leuk
- Op school hebben we een goede methode voor
rekenen
- Op school hebben we een leuke methode voor
muziek
- De juf of meester zegt er wat van als je te laat komt
- De juf of meester zorgt ervoor dat alles goed
georganiseerd is
- Ons lokaal ziet er gezellig uit
- De juf of meester vind ik aardig
- De juf of meester vindt het niet erg als je wat fout
doet
- De juf of meester zorgt ervoor dat we in de klas op
een leuke manier met elkaar omgaan
- De juf of meester kan goed lesgeven
- De juf of meester legt extra uit aan leerlingen die
dat nodig hebben
- De juf of meester kan goed uitleggen
- De juf of meester blijft vriendelijk, ook als ik iets
moeilijk vind

Ondersteuning kleutergroep
Omdat de kleutergroep inmiddels meer dan 30
kinderen telt, wordt na de meivakantie extra
ondersteuning ingezet. Juf Manale en juf Elise
komen enkele dagdelen om in kleine groepjes te
werken met de kleuters.

JGT
Johanna de Voogd houdt inloopspreekuur op 22 mei
en 5 juni (8.30-9.00 uur). U bent van harte welkom
als u vragen heeft over de opvoeding en het
opgroeien van uw kind(eren).

Schoolreis Drievliet.
Volgens de administratie van de OHC hebben we
nog niet van alle gezinnen het geld ontvangen. De
kosten voor het schoolreisje zijn € 25,- per kind. We
zouden het op prijs stellen als u dit zeer binnenkort
nog wilt overmaken. Wilt u dit bedrag over maken
op rekeningnummer: NL46 RABO 033.17.04.404
t.n.v. P.C.O.K Otto Baron o.v.v. schoolreis met de
naam van uw kind en groep.

Deze onderdelen zijn volgens de leerlingen
verbeterpunten:
- Ik vind Aardrijkskunde leuk
- Ik vind Biologie en Natuurkunde leuk
- We besteden voldoende tijd aan het leren plannen
- De lessen stoppen op tijd
- De juf of meester geeft veel complimentjes
- De juf of meester gebruikt veel materialen bij de
uitleg
- De juf of meester bespreekt de lessen altijd na
- Wij doen regelmatig groepswerk
- De juf of meester bespreekt na afloop de lessen
met ons
- De juf of meester laat ons veel zelf uitzoeken
- Alles is goed schoon (toiletten, doucheruimtes

De ouders vinden de volgende onderdelen goed tot
zeer goed:

- De schoolgids bevat voldoende informatie over de
Kwaliteitszorg
- De school begint goed op tijd
- De school eindigt goed op tijd
- De school zorgt ervoor dat er weinig lesuitval is
- De lokalen zien er gezellig uit
- De leraar bevordert de zelfstandigheid van mijn
zoon/dochter
- De leraar geeft voldoende hulp aan mijn
zoon/dochter
- De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende
keuzemogelijkheden
- De leraar daagt mijn zoon/dochter voldoende uit
- De leraar van mijn zoon/dochter kan goed
uitleggen
- De leraar heeft goed zicht op de vorderingen van
mijn zoon/dochter
- De leraar activeert mijn zoon/dochter in voldoende
mate
- De leraar boeit mijn zoon/dochter in voldoende
mate
- De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende eigen
verantwoordelijkheid
- De lokalen zien er verzorgd uit
- Ik ben tevreden over de nieuwsbrieven die ik
ontvang

Deze onderdelen zijn volgens de ouders
verbeterpunten:
- De school informeert ouders regelmatig over de
effecten van verbeteractiviteiten
- De school legt in voldoende mate verantwoording
af aan de ouders
- Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik
tevreden ben met de school
- Op school wordt voldoende aandacht besteed aan
leren leren
- De leraren geven (te) veel huiswerk
- De leraren geven (te) weinig huiswerk

We zijn blij met de positieve opmerkingen en gaan
met de verbeterpunten aan de slag.
!
Een hartelijke groet van het team van De Duinroos,
locatie Otto Baron.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 24
mei.

