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Deze nieuwsbrief is verstuurd op 24 maart

ALGEMEEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN
Dit schooljaar zullen op alle scholen van OPONOA ouderonderzoeken worden uitgevoerd. Deze
onderzoeken worden gedaan om te achterhalen hoe de ouders tegen de school aankijken, wat de
school al goed doet en waarin de school zich nog kan verbeteren. De onderzoeken passen binnen het
kwaliteitsbeleid van de school. Aangezien OPONOA het belangrijk vindt dat deze onderzoeken goed en
objectief worden uitgevoerd, is ervoor gekozen de onderzoeken weer uit te laten voeren door de
Onderzoek & Innovatie Groep. Dit onderzoeksbureau heeft al jaren ervaring met verschillende
onderzoeken in het primair onderwijs.
De school waardeert de inbreng van ouders zeer en we zouden het dan ook op prijs stellen als u wilt
deelnemen aan dit onderzoek. Hoe meer ouders de vragenlijst zullen invullen, des te betrouwbaarder
en representatiever zullen de onderzoeksresultaten zijn! En door de vragenlijst in te vullen helpt u de
school na te gaan wat haar sterke punten en de ontwikkelpunten zijn. Dit onderzoek zal op vrijdag 26
maart digitaal worden uitgezet. U zult op die dag per e-mail een uitnodiging ontvangen om deel te
nemen aan het onderzoek. Let op: mogelijk komt de uitnodiging in de spambox. Het onderzoek is geheel
anoniem en uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt om u een uitnodiging en eventueel een
herinnering te sturen. Na afloop van het onderzoek zal de school u informeren over de resultaten van
het onderzoek.
De leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 zullen in de periode 29 maart tot en met 16 april een
vragenlijst invullen over veiligheid. Het betreft de jaarlijks terugkerende vragenlijst over
veiligheid/pesten. Ook de ingevulde vragenlijsten van de leerlingen zijn geheel anoniem.
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PROJECT NOORD
Zoals u heeft kunnen lezen in de informatiebrief van Stichting Oponoa, die eind januari naar u verstuurd
is, gaat school Noord verhuizen naar het voormalig gebouw van de Wereldboom. Wij zullen u middels
de nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent deze verhuizing. Zoals u weet zal
er een grondige renovatie van het gebouw en ook het plein plaatsvinden. Inmiddels is er vanuit de
gemeente een bouwheer aangewezen: Dhr. Gerben van Heun. Het team heeft meerdere malen de
gelegenheid gehad om het gebouw te bezoek en is nu aan het meedenken over hoe het gebouw er uit
moet komen te zien. Hierin wordt meegenomen waar wij als school Noord voor staan en wat onze
wensen zijn. Ten aanzien van het plein hebben we een werkgroep gemaakt met een aantal teamleden
en gaan we samen bekijken hoe we het plein willen. De MR van school wordt meegenomen in dit
proces.
INSPECTIE
Donderdag 22 april zal de inspectie onze school een digitaal bezoek komen brengen. Het gaat hierbij om
een themaonderzoek. De Inspectie van het Onderwijs doet in het schooljaar 2020-2021 onderzoek naar
de analyse en afstemming van onderwijs in het basisonderwijs. Zij willen met dit themaonderzoek in
kaart brengen hoe scholen zich een beeld vormen van de ontwikkeling van groepen en leerlingen en
deze nader analyseren met het oog op het afstemmen van het erop volgende onderwijs. Ze hebben een
steekproef van 200 basisscholen getrokken waar ze dit onderzoek gaan doen. School Noord valt in deze
steekproef.
10-MINUTEN GESPREKKEN
In de week van 12 tot en met 16 april zijn de 10-minuten gesprekken. Deze vinden digitaal of telefonisch
plaats. Maandag 29 maart ontvangt u van de groepsleerkracht van groep 1 tot en met 7 een mail over
de 10-minuten gesprekken. De groepsleerkracht geeft in de mail aan welke momenten beschikbaar zijn
en of deze digitaal of telefonisch plaatsvinden. Wilt u voor vrijdag 2 april aangeven welke momenten
voor u passen. Woensdag 7 april ontvangt u de definitieve indeling van de groepsleerkracht.
Wij hopen dat u van de mogelijk gebruik maakt om met de groepsleerkracht van gedachten te wisselen
over uw kind.
GROEP 1-2
Zoals u wellicht heeft gemerkt komen er steeds meer leerlingen in groep 1-2. Natuurlijk vinden wij dit
heel erg fijn. Echter wordt groep 1-2 te groot voor één leerkracht om les aan te geven. Om deze reden is
er besloten om vanaf dinsdag 6 april de groep in 2 groepen te splitsen. Juf Jessica zal hierbij les gaan
geven aan groep 1 en de instroomleerlingen. Juf Annemiek en juf Elsbeth zullen les gaan geven aan
groep 2. Natuurlijk zullen de juffen onderling overleg hebben over de groepen. Beide groepen zullen
bestaan uit ongeveer 18 leerlingen, waarbij in groep 1 nog leerlingen nog zullen instromen. Wij zijn erg
blij met deze oplossing en wensen juf Jessica veel plezier bij ons op school.
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BERICHT VAN OUD-LEERLINGEN
Onlangs kregen wij een bericht van twee oud-leerlingen. Wij zijn super trots op het initiatief dat zij
hebben genomen en willen dit graag met u delen. Wellicht kunt u er, indien gewenst, gebruik van
maken.
Het gaat om Harmen en Jelle. Zij hebben besloten om te gaan starten met het concept Schoolmaatjes:
Haroon Bijles op de basisschool. Wat doen ze? Zij helpen van tafels tot topo van geschiedenis tot
grammatica, kortom zij bieden bijles op alle vakgebieden. Voor meer informatie kunt u kijken op:
https://schoolmaatjes.haroonbijles.nl/
VOETBALTOERNOOIEN
De voetbaltoernooien worden verplaatst in verband met de Coronamaatregelen. Wanneer er data
bekend zijn zullen wij deze aan u doorgeven.
MEESTER- EN JUFFENDAG
In verband met de huidige Coronamaatregelen kan de meester- en juffendag vrijdag 26 maart niet
doorgaan. Wellicht kan dit later in het schooljaar wel. Wij houden u hiervan op de hoogte.
MAANDKALENDER

2 april
5 april
26 april – 7 mei

Goede vrijdag (leerlingen vrij)
Tweede Paasdag (leerlingen vrij)
Meivakantie
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