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Nieuwsbrief 7

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
* Agenda
* Vakantierooster 2017 - 2018

Agenda : de belangrijkste data dit schooljaar
woensdag 12 juli
: musical groep 8
donderdag 13 juli
: spelletjesdag
vrijdag 14 juli
: opruimdag ( kinderen vrij)
17 juli t/m 25 augustus
: Zomervakantie
De agenda wordt elke nieuwsbrief geactualiseerd.
De laatste agenda is altijd leidend.
Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

ma 16-10 - vr 20/10
ma 25/12 - vr 05/01
ma 19/02 - vr 23/02
vr 30/03 – ma 02/04
ma 23/04 - vr 04/05
do 10/05 – vr 11/05
ma 21/05
ma 09/07 – vr 17/08

Donderdag 13 juli
Het programma van de spelletjesdag ziet er als volgt uit :
08.30 – 11.30 uur spelletjesmorgen
11.30 – 11.45 uur afscheid in de klas
11.45 – 11.55 uur onthulling bordje “Gezonde school” door wethouder Jon Herselman
11.55 - 12.00 uur afscheidslied op het plein
Om 12 uur begint voor de kinderen de zomervakantie !
Natuurlijk zijn alle ouders deze morgen van harte welkom !

-------------------------------------------------------------------------------------------------De formatie voor de onder / middenbouw ziet er als volgt uit :
Groep ½
maandag
10 leerlingen

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Morgen

juf Marjan

juf Marjan

juf Marjan

juf Marjan

juf Marije/Mappy

Middag

juf Marjan

juf Marjan

Juf Hanne

juf Hanne

juf Marije/Mappy

Onderwijsassistentes voor de groepen ½ en 3:
Maandag en dinsdag : Nasreen de Jonge
Woensdag t/m vrijdag : Marije Schrier (tot eind september vervangen door Joan Jansen
i.v.m. zwangerschapsverlof)
Groep 3
maandag
10 leerlingen

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Morgen

juf Hanne

juf Hanne

juf Hanne

juf Hanne

juf Mappy

Middag

juf Marjan

juf Marjan

juf Hanne

juf Hanne

juf Mappy

Op deze manier zitten de kinderen ’s morgens(08.30- 12.00 uur) altijd alleen bij een
leerkracht, ’s middags (12.30 – 14.00 uur) worden er soms ook activiteiten samen
gedaan : crea, muziek etc. maar wel altijd met een leerkracht en een
onderwijsassistente.
Groep 4/5 ( 25 leerlingen ) : wo, do, vr : juf Lucie , ma, di : juf Mappy
Groep 6/7 ( 23leerlingen ) : meester Johan (maandag t/m donderdag), vrijdag juf Marit
Groep 8 ( 19 leerlingen) : juf Leanne (4 dagen) en juf Marit (1dag)
De nieuwe leerkrachten :
Juf Marit Nieuwenhuijsen en meester Johan Huisson
Johan Huisson is een ervaren midden/bovenbouw leerkracht, na ruim 25 jaar op ’t
Noorderlicht toe aan een nieuwe uitdaging.
Marit is startende leerkracht, specialisatie bovenbouw, die de afgelopen maanden ook op
t’ Noorderlicht in de bovenbouw werkzaam was.
De vertrekkende leerkrachten :
Juf Annemarie gaat naar de Beatrixschool in Goes
Juf Nathalie gaat naar Het Kompas in Yerseke
Juf Marlies gaat naar de Linge in Biezelinge
Juf Ada gaat naar de Poeljeugd in ’s Heer Hendrikskinderen
Juf Marie José gaat naar ’t Noorderlicht in Goes
Meester Kevin is nog aan het solliciteren
Al deze leerkrachten werkte kortere of al langere tijd op onze school. We willen hen heel
hartelijk dank zeggen voor al hun inzet voor onze kinderen. Heel veel succes op jullie
nieuwe school !

Andere nieuwszaken schooljaar 2017 – 2018
De nieuwe schoolgids wordt in deze maand op de website van de school geplaatst.
Het activiteitenoverzicht voor komend schooljaar vindt u in de eerste nieuwsbrief na de
vakantie in de week van 28 augustus.
Voortaan ontvangt u ook minimaal maandelijks een update met nieuws uit de groep van
uw kind.
In de nieuwsbrief van school komt een apart stuk met nieuws van de directie. Hierdoor
ontvangt u geen aparte nieuwsbrief van de directie meer.
Oudertevredenheidspeiling
In april ontving u een vragenlijst in het kader van de 2-jaarlijkse tevredenheidspeiling.
U kon daarop aangeven of u het met de vraag helemaal eens was, eens, oneens,
helemaal oneens of geen mening had.
Doelstelling bij deze peiling is een score van 3,0 of hoger halen op een schaal van 1 tot
5.
De resultaten geven aan dat vrijwel alle onderdelen net iets onder of boven deze
streefscore vallen. Voor die onderdelen die wat minder scoren, zoals
leerlingondersteuning en leefklimaat hebben we tijdens de evaluatie op de studiedag
besproken welke acties we kunnen uitvoeren om deze onderdelen te verbeteren.
Nog bedankt voor uw deelname !
De resultaten op hoofdlijnen
Leefklimaat
Leerklimaat
Leerstofaanbod
Onderwijstijd
Leerlingondersteuning
Schoolcultuur
Informeren
Toegankelijkheid
Nieuwsbrieven
Social media
E-mail
Gesprekken
Klachten
Deskundigheid
Huisvesting
Imago
Resultaten

2,8
2,9
2,9
3,2
2,3
3,1
2,9
3,2
3,3
3,0
3,2
3,1
3,0
2,9
2,9
2,9
2,9

