
Mededelingen 
 
Activiteiten op school 
De maandkalender van maart is toegevoegd, maar hij is erg leeg... De activiteiten die gepland waren, 
de techniekweek bijvoorbeeld, hebben we helaas af moeten zeggen.  
In de komende periode staan er nog meer activiteiten gepland, zoals de koningsspelen, de 
schoolreizen, enzovoort. Op dit moment hebben we nog geen idee wat er wel en niet door kan gaan. 
Het liefst natuurlijk zo veel mogelijk, maar ook wij weten niet welke kant het op gaat met het virus.  
We zullen per activiteit bekijken wat we kunnen doen en, in overleg met de OR, kijken wat wel en 
niet haalbaar is. We houden u op de hoogte! 
 
Verkeer rond school 
In een vorig bericht hebben we verteld over het onderzoek naar het verkeer om de school. We 
willen natuurlijk graag dat alle kinderen veilig op school kunnen komen en de buurt zo min mogelijk 
overlast ervaart van het brengen en halen van de kinderen. Dit onderzoek is nu weer in volle gang. 
Wellicht heeft u de politie al een aantal keer rond zien rijden. Zij bekijken hoe de verkeersstromen 
lopen, wat er goed gaat en waar de knelpunten zitten. Als er meer bekend is, laten we het weten.  
 
Oudertevredenheidsonderzoek 
Om de 2 jaar vindt er een oudertevredenheidsonderzoek plaats. In dit onderzoek kunt u aangeven 
hoe u de school ervaart, wat er goed gaat en wat de verbeterpunten zijn. Wij vinden het belangrijk 
om geregeld te horen wat u van onze school vindt, zodat we de goede punten kunnen vasthouden 
en op de andere gebieden wat kunnen aanpassen.  
Het oudertevredenheidsonderzoek wordt verstuurd op 26 maart. We stellen het zeer op prijs als u 
dit wilt invullen!  
 
Executieve functies 
De executieve functie waar deze periode aan gewerkt wordt is 
Metacognitie. 
Metacognitie helpt je te reflecteren op je eigen handelen en de (sociale) 
situatie waarin je je bevindt. Hierbij zijn zelfmonitoring en zelfevaluatie 
van belang.  Leerlingen met een goede metacognitie controleren hun 
handelen, zodat ze zien of ze goed bezig zijn of hun handelen moeten 
aanpassen. Ze leren van hun successen en hun fouten. Leerlingen met een 
zwakke metacognitie kijken onvoldoende terug naar hun eigen handelen, 
waardoor ze successen en fouten niet als zodanig ervaren, en er ook niet 
van kunnen leren. 
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maandag 1  

dinsdag 2  

woensdag 3  

donderdag 4  

vrijdag 5  

 

maandag 8  

dinsdag 9  

woensdag 10  
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maandag 15  

dinsdag 16  

woensdag 17  

donderdag 18  
vrijdag 19  

 

maandag 22  

dinsdag 23  
woensdag 24  

donderdag 25  

vrijdag 26 Oudertevredenheidsonderzoek wordt verstuurd 

 

maandag 29  

dinsdag 30  

woensdag 31  
donderdag 1  

vrijdag 2 Goede vrijdag 

 
 
 

 


