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NIEUWSBRIEF OBS NOORD 

0545- 271154 

DIRECTIE@SCHOOLNOORD.NL          

WWW.SCHOOLNOORD.NL 

Deze nieuwsbrief is verstuurd op 23 februari 2023 

 

 

 

INFOGRAPHIC GEÏNTEGREERD KWALITEITSONDERZOEK  

In november is er een geïntegreerd kwaliteitsonderzoek afgenomen op alle scholen van stichting 
OPONOA. Alle ouders, leerlingen van groep 6 t/m 8 en alle teamleden is gevraagd om een enquête in te 
vullen. Wij willen alle ouders die de enquête hebben ingevuld hiervoor bedanken. In de bijlage bij deze 
nieuwsbrief treft u de infographic met de uitslag van dit onderzoek. Hierin kunt u zien hoe er gescoord 
is. Rechts onderin de infographic staat een legenda. Lees deze eerst goed door, zodat u de rubriekscores 
goed kunt lezen. Wij zijn er erg trots op dat de ouders onze school waarderen met een 7,7 en de 
leerlingen met een 8,4.  

OPEN DAG 16 MAART 

Donderdag 16 maart is er van 09.00-12.00 uur een open dag voor ouders die op zoek zijn naar een 
basisschool voor hun kind. De flyer en het filmpje hiervoor staat inmiddels op onze site en op onze 
Facebooksite. Wilt u dit bericht zoveel mogelijk delen. Alvast bedankt. 

INSPECTIEBEZOEK 

Dinsdag 21 maart krijgt school Noord een inspectiebezoek. Deze dag zal de inspectie lesbezoeken 

afleggen en gesprekken voeren met leerlingen, ouders, team en directie. Aan het eind van de dag volgt 

er een feedbackgesprek. Wij zullen een terugkoppeling geven in de volgende nieuwsbrief. 

SCHOOLREIZEN GROEP 1 T/M 6 

Vanwege de hoge kosten voor het huren van een bus gaan wij dit jaar niet met de bus op schoolreis. Wij 
zoeken ouders die mee willen rijden om de kinderen van groep 1 t/m 6 te brengen en te halen tijdens 
het schoolreis. 

Groep 1 t/m 3 gaat donderdag 8 juni naar Hof van Eckberge in Eibergen. 

Zij vertrekken om 8.45 uur vanaf school en moeten om 14.00 uur bij Hof van Eckberge weer opgehaald 
worden. 

Groep 4, 5 en 6 gaat dinsdag 30 mei naar Avonturenpark Hellendoorn. 

Zij vertrekken om 9.00 uur vanaf school en moeten om 15.30 uur weer worden opgehaald. 

Wanneer u meerijdt is het mogelijk om hier een onkostenvergoeding voor te krijgen. 
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Graag horen wij welke ouders met ons mee willen rijden. Wilt u daarbij aangeven hoeveel kinderen er 
bij u in de auto kunnen? Het is natuurlijk ook mogelijk om of te brengen of te halen, geef dit dan even 
aan ons door. 

Kunt u meerijden met groep 1 t/m 3 geef u dan op bij juf Elsbeth ( e.vanschaik@oponoa.nl ). 

Kunt u meerijden voor groep 4 t/m 6 geef u dan op bij juf Monique ( m.peddemos@oponoa.nl). 

Wij horen graag zo spoedig mogelijk van u, zodat wij de schoolreisjes kunnen boeken. 

Over het kamp van groep 7 en 8 hoort u binnenkort meer. 

 

MAANDKALENDER 

27 februari – 3 maart  Voorjaarsvakantie 
16 maart   Open dag van 09.00-12.00 uur. 
21 maart   Inspectiebezoek 
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