
Nieuwsbrief februari 2023 
 

 
Inspectiebezoek 
Op 17 februari 2023 komt de Inspectie van het Onderwijs naar onze school voor een thema-
onderzoek. Met dit onderzoek halen zij informatie op over de algehele kwaliteit van het 
onderwijs. Dit onderzoek gaat over de kwaliteit van extra ondersteuning. De inspecteur 
spreekt deze dag met medewerkers en drie leerlingen en haalt informatie op door een 
vragenlijst aan enkele ouders. De inspectie gaat conform de geldende AVG-regelgeving 
zorgvuldig om met persoonsgegevens, deze zullen niet herleidbaar zijn tot personen. De 
inspectie geeft in dit onderzoek geen oordeel over de school. 
 
Q feedback infographic 
Wat vindt u van ons onderwijs? Deze vraag hebben wij u gesteld in november jl. door middel van een 
enquête. De vragen gingen over verschillende thema's die spelen binnen het onderwijs op onze 
school. Q feedback heeft alle scores geïnventariseerd en in een infographic weergegeven. Deze vindt 
u in de bijlage van deze nieuwsbrief. 

 
Oudergesprekken 
In de week van 13 februari zijn de oudergesprekken in de groepen 1/2 en 4 t/m 8. U kunt zich 
hiervoor intekenen via Parro. In verband met de leerkracht wissel in groep 3 hebben we ervoor 
gekozen om deze gesprekken iets later te laten plaatsvinden. De ouders van groep 3 zijn via een Parro 
bericht hierover geïnformeerd. 

 
Stagiaires 
Binnenkort wisselen de stagiaires weer van groep en zullen er twee nieuwe stagiaires bijkomen: 
Jasmijn Schurink heeft afgelopen half jaar stagegelopen in groep 1/2 en gaat nu naar groep 7. 
Loes Vrieze heeft afgelopen half jaar stagegelopen in groep 6 en gaat nu naar groep 1/2.  
Jolien Buitendijk blijft in groep 4. 
Deze week is Lisa Slotboom gestart met haar afstudeerstage onderwijsassistent in groep 3. Tot de 
voorjaarsvakantie is zij er op maandag en dinsdag, na de voorjaarsvakantie komt zij 5 dagen per week. 
Verder krijgen we na de voorjaarsvakantie een lio’er  (leraar in opleiding) Janne Hendriks. Zij staat 
voor groep 6 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag blijft juf Sandra voor de 
groep. Lisa en Janne zullen zichzelf in de volgende nieuwsbrief introduceren. 

 
Vakantierooster 
Het vakantierooster voor 2023-2024 is bekend. Deze staat hieronder en is binnenkort ook terug te 
vinden op de website. Er zullen volgend jaar ook nog een aantal studiedagen in gepland worden. Deze 
data volgen later.   
 
Herfstvakantie:    23 oktober t/m 27 oktober 2023 
Kerstvakantie:    25 december 2023 t/m 5 januari 2024 
Voorjaarsvakantie:   19 februari t/m 23 februari 2024  
Goede vrijdag en Pasen: 7 t/m 10 april 2024 
Meivakantie:    29 april t/m 10 mei 2024  
Pinksteren:   20 mei 2024 
Zomervakantie:   22 juli t/m 30 augustus 2024 

 
 
 



 
Oversteekcoaches en brigadiers 
Eerder dit schooljaar heb ik jullie geïnformeerd dat Leonie Mengerink actief bezig is geweest met het 
opstarten van brigadiers aan de Merelstraat  en Borculoseweg. Het is fijn om te merken dat veel 
ouders willen helpen met het veilig oversteken van onze leerlingen. Hoe gaan we nu verder? 
Vanaf maandag 6 februari staat er iedere dag tussen 8.10 uur en 8.30 uur een oversteekcoach aan 
de Merelstraat. Deze oversteekcoach is een ouder die kinderen helpt oversteken. Deze ouder mag 
geen stopteken geven aan het verkeer, dat mag een brigadier wel. Deze coach helpt met uitkijken bij 
het oversteken. In april staat een cursusmoment gepland voor brigadiers. Zodra we deze cursus 
hebben gehad zullen er aan de Borculoseweg en Merelstraat opgeleide brigadiers komen te staan. 

 
Open dag 7 maart 

 


