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Paasweekend

Alvast hele fijne paasdagen
toegewenst.

Op vrijdag 2 april en maandag 5 april
zijn we vrij i.v.m. Goede Vrijdag en
Pasen. We wensen iedereen een vrolijk
paasfeest!

Koningsdag vrij
Het is per ongeluk niet in de
jaarkalender opgenomen, maar op
koningsdag, dinsdag 27 april, is de
school gesloten en zijn de kinderen
vrij!

Voorschool De Barg
Afgelopen weken hebben we gewerkt
met het thema ‘Knuffels!’ In dit thema
stond knuffels en geknuffeld worden
centraal. Bij knuffels hoort een aai
over je wang, lief zijn voor elkaar,
vriendjes worden en blijven enz.
Knuffels zijn lief en zacht.
We lazen het knieboek van ‘Waar is
Knuf’. Ook maakten we mooie
knutselwerkjes en deden we spelletjes.
Samen met de kinderen vieren wij ook
Pasen. Aankomende twee weken
gaan we hier mee bezig. In het thema
Pasen staat het paasfeest voor
kinderen centraal; paaseieren,
paastakken en de paashaas.
Donderdag 1 april hebben we met de
kinderen een ‘paas-high-tea’. De
kinderen hoeven dan geen eten en
drinken mee te nemen naar school.

Medezeggenschapsraad
U kunt nog steeds bij meester Patrick
aangeven dat u deel zou willen
uitmaken van onze
medezeggenschapsraad.

Even voorstellen:
Hallo allemaal! Ik ben Esmée de Haan
en ik ben 19 jaar. Ik zit in het eerste jaar
van de pabo op het NHL Stenden in
Emmen. Vorige week heb ik de hele
week stage gelopen in groep 1/2 en
groep 7/8. Dit vond ik een hele leuke
ervaring en ik heb veel kinderen
kunnen leren kennen. De komende tijd
zal ik verder stage lopen in groep 7/8
en kijk hier erg naar uit!
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Hallo,

Nieuwe speeltoestellen

Mijn naam is Daniek Veldman, mijn
hobby’s zijn lezen, voetballen en
fitness.
Ik ben 19 jaar. Vorig jaar ben ik
afgestudeerd als onderwijsassistent. Nu
studeer ik op NHL Stenden in Emmen
de PABO, ik zit in het eerste leerjaar.
Op dit moment loop ik stage bij
meester Joko in groep 5/6, het is een
erg leuke en enthousiaste klas.
In de voorjaarsvakantie zijn 2 prachtige
nieuwe speeltoestellen geplaatst. Een
deel van de kosten is gedekt door de
opbrengst van de verkoop van Jantje
Beton Loten.
Een kleurrijke ballenvanger volgt nog!

Hallo, ik ben Lea Bader en ik ben 20
jaar oud. Ik ben eerstejaars student
Pabo aan de NHL Stenden in Emmen.
Ik kom oorspronkelijk uit Zuid-Duitsland
en vind het vooral spannend om
tijdens mijn stage de kinderen en het
schoolsysteem beter te leren kennen.
Ik loop momenteel stage in groep 3/4
en kijk er naar uit om nog meer
ervaring op te doen en te leren.

Rijwielshop Bargeres
bedankt!
Onlangs repareerde rijwielshop
Bargeres gratis de fiets van Jada. De
ketting was tijdens de fietskeuring
kapotgegaan. Vraag maar niet hoe…
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Resultaten
leerlingtevredenheid en
oudertevredenheid
Enige tijd geleden is de tevredenheid
van de leerlingen (groep 5 t/m 8) en
van de ouders gepeild.
De leerlingen geven de school het
cijfer 8,33 (landelijk 8,10).
Tops:











Juf/meester kent ons goed
De regels zijn duidelijk
Ik heb hier veel vrienden
De school is van binnen mooi
Mijn werk in de klas heb ik op
tijd af
Ik doe goed mee aan de lessen
Juf/meester legt goed uit
Ik leer snel informatie te vinden
Juf/meester zorgt voor een
goed gevoel bij iedereen
Ik leer een geode spreekbeurt
te houden

Tips/kan beter:
 De speelmogelijkheden op het
schoolplein
 De rust in de klas (was ten tijde van
de afname een duidelijke momentopname)

 Ik verveel me wel eens
 De antwoorden van de toetsen
willen we graag bespreken
 Op de vraag hoe leuk vind je
rekenen/taal/begrijpend
lezen/Engels wordt vaak ‘gaat
wel’ geantwoord

 Leerlingen zouden willen leren
meer voor zichzelf op te komen
Tevredenheid ouders:
De ouders geven de school het cijfer
7,52 (landelijk 7,66)
Tops:
 Prima schooltijden
 Inzet en enthousiasme van de
leerkracht
 De omgang van de leerkracht
met de leerlingen
 De gelegenheid om met de
directie te praten
 De mate waarin de leerkracht
naar de ouders luistert
 De informatievoorziening over
de school
 De hygiëne en netheid binnen
de school
 De deskundigheid van de
leerkracht
 De rust en orde op school
 De sfeer en inrichting van het
schoolgebouw
Tips/kan beter:
 De speelmogelijkheden op het
schoolplein
 Het uiterlijk van het gebouw
 De veiligheid op weg naar
school
 De veiligheid op het plein
Eigenlijk werd alleen het punt
speelmogelijkheden op het
schoolplein écht genoemd als
verbeterpunt.
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Als schoolteam doen we ons
voordeel met de uitkomsten
van de peilingen. Gelukkig
hebben we vlot iets aan de
speelmogelijkheden op het
plein kunnen doen. Daar was al
vóór de peilingen een begin
mee gemaakt 

