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Onderwijs op De Klimop

10 en 11
maart

Er is half januari een audit geweest op onze school. Dit betrof een
onderzoek naar leerkrachtvaardigheden en het onderzoek is verricht
door een adviseur van de afdeling Onderwijskwaliteit. Deze adviseur is
dus in alle klassen geweest om een oordeel te kunnen geven over de
wijze waarop wij het onderwijs aanbieden aan uw kinderen. Na dit
bezoek is er een gesprek geweest met mij, de directie.

Week van
16 maart
Week van
30 maart
9 april

Ik kan u met trots melden dat wij een voldoende
hebben gekregen voor die leerkrachtvaardigheden en daar ben ik enorm trots op.
Ik zie dagelijks leerkrachten die zich vol overgave,
met liefde voor het vak, inzetten voor uw
kinderen. Ik ervaar dat het team de
belemmeringen die er zijn bespreekbaar maakt en
oplossingsgericht aanpakt. Ik zie leerkrachten die
loyaal en betrokken zijn en het beste uit zichzelf
halen zodat het onderwijs aan uw kinderen zo
optimaal mogelijk is. Ik zie een team dat lerend is en uitdagingen in hun
opdracht niet uit de weg gaat. Ik ervaar een team dat wil leren en daarin
graag samen met u optrekt.

10 april
13 april

Voorjaarsvakantie
en aansluitend
maandag 2 maart
een studiedag –
kinderen zijn vrij
Rapportgesprekken
(u wordt hiervoor
uitgenodigd)
Week van de
Lentekriebels
Techniekweek
Studiedag,
kinderen zijn vrij
Goede Vrijdag –
kinderen zijn vrij
Paasmaandagkinderen zijn vrij

Fijne voorjaarsvakantie
Wij wensen iedereen een fijne
voorjaarsvakantie toe.
Tip:
Lekker genieten en uitrusten kun je
ook met een goed boek ;)
Je kunt tafelspelletjes spelen om het
automatiseren van de tafels te
onderhouden ;)

Wat ziet u en wat is uw ervaring? Ik ben benieuwd wat u vindt van de
wijze waarop uw kind het onderwijs ontvangt. U kunt dit aan ons laten
weten door de tevredenheidspeiling in te vullen. U kunt voor die peiling
terecht bij juf Martha, juf Gladys en juf Anja.

Pauzetijden groep 5 en 6
Na de voorjaarsvakantie hanteren we een andere samenstelling van de
groepen tijdens de middagpauze. Groep 5 en 6 wisselen van
pauzetijden. Dat betekent het volgende voor de groep en de pauze:
Groep 5: lunch 12.00-12.15uur/ buitenpauze (of thuis) 12.15-13.00uur
Groep 6: buitenpauze (of thuis) 11.30-12.15uur/ lunch 12.15-12.30uur
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