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Belangrijke data:
Maandag 5 maart
MR vergadering

Beste ouders,
Dinsdag 6 maart
10 minuten gesprekken
Woensdag 14 maart
Voorstelling groep 7/8
Informatie avond nieuwe
ouders
Donderdag 22 maart
Studiedag, alle kinderen vrij
Maandag 2 april
Tweede Paasdag, alle kinderen
vrij
Donderdag 5 april
Fietsexamen groep 7
Woensdag 11 april
Ouderavond MR
Dinsdag 17 en woensdag 18
april
Eindtoets groep 8
Vrijdag 20 april
Inzameling kleding
Koningsspelen
Maandag 23 april tot en met
vrijdag 4 mei
Meivakantie
Maandag 7 en dinsdag 8 mei
Luizencontrole

Graag informeer ik u over het oudertevredenheidsonderzoek dat binnenkort op ons
kindcentrum van start gaat. Het onderzoek vindt plaats onder alle ouders.
Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is te horen wat u van het kindcentrum van uw kind(eren)
vindt. Wij willen onder meer van u weten wat u vindt van de opvang, het onderwijs,
de algemene ontwikkeling van uw kind, de communicatie, de voorzieningen en de
sfeer. Ook zal de evaluatie van het continurooster via deze vragenlijst plaatsvinden.
Als wij weten wat ouders van de kwaliteit van ons kindcentrum vinden, kunnen wij
namelijk gericht werken aan de verbetering van de kwaliteit.
Werkwijze
U krijgt in week 10 van DUO Onderwijsonderzoek & Advies per e-mail een uitnodiging
om een online vragenlijst in te vullen. In deze e-mail vindt u een link waarmee u
automatisch in het beginscherm van de vragenlijst terecht komt. Het invullen van de
vragenlijst kost circa 10/15 minuten.
Vragenlijst
De vragenlijst bestaat vooral uit stellingen die u kunt beantwoorden met de volgende
mogelijkheden: ‘Helemaal mee oneens’, ‘Mee oneens’, ‘Niet mee eens, niet mee
oneens’, ‘Mee eens’ en ‘Helemaal mee eens’. We willen u verzoeken de vragen zo
openhartig mogelijk te beantwoorden, gebaseerd op uw eigen ervaringen.
Privacy
DUO Onderwijsonderzoek garandeert de privacy van alle ouders. DUO
Onderwijsonderzoek zorgt er voor dat uw persoonlijke mening niet bij anderen
terecht komt. Uw ingevulde antwoorden in de vragenlijst gaan rechtstreek naar het
onderzoeksbureau en zij zullen het bestand met de antwoorden van alle ouders nooit
aan ons afstaan. Bovendien zorgt DUO Onderwijsonderzoek & Advies ervoor dat in
het rapport individuele ouders niet herkenbaar zijn. Uw antwoorden komen in geen
geval direct bij ons terecht. U kunt de vragen dan ook zonder terughoudendheid
beantwoorden.
Resultaten van het onderzoek
De resultaten van het onderzoek worden intern en in de MR besproken. Daarna
zullen de belangrijkste conclusies gedeeld worden via de Regendruppel.
Met het invullen van de vragenlijst laat u uw stem horen en levert u een
constructieve bijdrage aan het kindcentrum van uw kind(eren).
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Woensdagavond 14 maart om 20.00 uur houden we
op kindcentrum de Regenboog een informatie avond
voor nieuwe ouders. We starten met een stukje
informatie, daarna kunnen ouders op verschillende
plekken een kijkje nemen om te zien wat ons
kindcentrum te bieden heeft. Ouders zijn altijd
welkom om buiten deze avond om een afspraak te
maken voor een rondleiding en gesprek.

De afgelopen 2 weken is er in alle groepen weer volop
aandacht geweest voor het thema Eerlijkheid.
Eerlijkheid over je gevoelens en eerlijk zijn naar jezelf
toe, hier werd over gepraat, geknutseld en gewerkt.
deze weken zijn vandaag afgesloten met een mooie
en gevarieerde viering. Alle groepen hebben laten
zien waar ze mee bezig zijn geweest, wat fijn dat ook
zoveel ouders hiervan hebben kunnen genieten!

Vorige week is het team van de Uilenspiegel kennis
komen maken en hebben we samen rond gekeken in
het gebouw. Zoals eerder besproken komen de
collega’s van de Uilenspiegel tijdens het jaar van de
bouw met de kinderen bij ons werken. We gaan
samen kijken hoe we alle groepen een fijne plek
kunnen geven.
Afgelopen week is een deel van het “steppenhok” op
ons plein afgebroken. In de meivakantie worden op
die plek 2 noodlokalen geplaatst zodat er voldoende
ruimtes zijn voor na de zomervakantie.
We zullen binnenkort de tekeningen van de
nieuwbouw presenteren. In grote lijnen zijn deze
klaar. De komende maanden gaan we ons samen
buigen over de sfeer en inrichting.

Vanaf deze week komt Lieke Banken naar het
peuterwerk. Welkom Lieke en veel (speel)plezier op
de Regenboog.

3 maart
4 maart
7 maart
7 maart

Sofie Wagemakers
Maria Kazlouski
Mike Bevers
Jet Smits

groep 8
groep 4
groep 1/2
groep 5/6

