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Jarig
Benthe uit groep 1-2
Danny uit groep 4

Start na de voorjaarsvakantie
Panelavond strategisch beleid

krachtgroep
Tim uit groep 7 Mabel uit groep 5

Roos uit groep 6
leerlingenraad
Elisa uit groep 3
Elize uit groep 4
Hannah uit groep 5
GMR
OPEN DAG VOOR NIEUWE LEERLINGEN

Benthe uit groep 7

Rogier uit groep 5
Yassir uit groep 3
Joy uit groep 4
Inaya en Sofiya uit groep 1-2

OR

Rufus uit groep 8
19.30u MR presentatie tussenresultaten
en leerlingenaantallen voor alle ouders

Belangrijke data in april
2 april theoretisch verkeersexamen gr 7
3 april viering groep 5
13 april 2e Paasdag

15-16 april
17 april

eindcito groep 8
koningsspelen

TEVREDENHEIDSPEILINGEN
Een keer in de twee jaar houden we een
tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en
personeel. Door middel van deze peilingen bekijken
we of de diverse geledingen tevreden zijn Daarnaast
halen we, uit de peiling, punten die verbeterd kunnen
worden. Door het evalueren van die informatie en het
werken aan de verbeterpunten willen we de kwaliteit
van de school verbeteren. Een tevredenheidspeiling
geeft ook aan of we op de goede weg zijn. In dat
geval is het een opsteker en een stimulans om zo door te gaan.
Dit jaar nemen we in week 12-13-14 de leerling- ouder en leerkrachtpeilingen af die in Vensters staan.
De redenen hiervoor zijn:
 De vragenlijsten van Vensters zijn betrouwbaar en gebruiksvriendelijk
 Resultaten van het tevredenheidsonderzoek komen op Scholen op de kaart te staan, zodat
ook toekomstige ouders dit zien.

SCHOLEN OP DE KAART:
Is een site met belangrijke informatie over basisscholen. U leest wat een school doet voor
goed onderwijs en u kunt heel makkelijk een aantal scholen met elkaar vergelijken. Deze
site wordt voor een deel gevuld door scholen zelf. De scholen geven hier ook zelf een
toelichting op de cijfers en resultaten. Zo krijg je een betrouwbaar en compleet beeld van
de school.
We hebben onze schoolgids ook gemaakt in Vensters, scholen op de kaart.

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen

VOORLEESKAMPIOEN
Wat een geweldige prestatie
Joshua. Voorleeskampioen
van de gemeente Haaren.
Proficiat!!

PRESENTATIE TUSSENRESULTATEN EN LEERLINGPROGNOSES
Op maandag 30 maart om 19.30 uur, voorafgaand aan de MR vergadering, bent u van harte
uitgenodigd om in de hal van de school de presentatie van de tussenresultaten en de leerling
prognoses bij te wonen. Al een aantal jaren laten we u op schoolniveau zien hoe de CITO-resultaten
zijn. We laten u ook zien wat de verwachtingen voor het leerlingaantal voor schooljaar 2020-2021 zijn.
We delen graag met u hoeveel leerlingen er per jaargroep zijn. U krijgt op deze avond niet te horen
hoe de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar is. Uiteraard nemen uw suggesties en ideeën mee
bij de indeling 2020-2021.

KRACHTGROEP CHINA
Op 4 februari hebben we in de krachtgroepen aandacht besteed aan China. Het bezoek van onze
Chinese gasten ging helaas niet door. In de krachtgroepen hebben we Chinese thee gedronken,
Chinese tekens geleerd, samen vlechten gemaakt voor de hoedjes en Chinese spelletjes gespeeld.

SCHOOLVERTELLER
Misschien weet u nog dat u vroeger ademloos kon
luisteren naar het verhaal dat uw leerkracht vertelde.
Op wereldverteldag vrijdag 20 maart komen er twee
echte verhalenvertellers op school. Zij vertellen in alle
groepen een verhaal wat raakvlakken heeft met ons
Jeeloproject “Zorgen voor jezelf en de ander.”
De verhalenvertellers zijn aangesloten bij een team van professionele mensen, die allemaal ervaring in
het basisonderwijs hebben. Hun doel is het vertellen van verhalen te stimuleren in het onderwijs.
Verhalen en kinderen horen bij elkaar. Met het luisteren naar verhalen en het zelf vertellen ervan, leren
kinderen zichzelf en elkaar kennen.
De leerlingen in groep 6 krijgen ook nog een workshop waarbij kinderen met verhalen aan de slag
gaan. https://www.vertelvogel.nl/

GROEP 8 KKF
Wat een topprestatie van groep 8. Op zondag 16 februari
hebben ze het KKF (kienderkupkesfestival) gewonnen.
Reactie van Laura: “Het was erg gezellig en ook erg leuk om

alle blije gezichten te zien. De voorbereidingen waren ook erg
gezellig. We moesten wel afscheid nemen van een paar
mensen. Mariët van de Ven en Karin van Kasteren stoppen.
Dat was minder leuk.”

VLINDERSTICHTING

Afgelopen schooljaar hebben wij in groep 1-2 gewerkt met het pakket 'Koolwitjes in de klas'. De
Vlinderstichting ziet en hoort dat er altijd veel enthousiasme ontstaat in de klas. Ze zijn daarom
benieuwd hoe dit enthousiasme de ouders thuis bereikt.
Fijn als ouders van groep 2 en 3 willen meewerken aan een kort onderzoek? Via de link
https://www.vlinderstichting.nl/ouders kunt u, tot 15 maart, de enquête invullen.

BELEVEN VAN ONZE PLANEET

Wat hebben we genoten van alle presentaties van het project Beleven van onze planeet!!

NIEUWS VAN BERENHUIS

NIEUWS UIT DE OMGEVING

