Donderdag 13 februari 2020

Klimophetnieuws

Data om te onthouden
Vrijdag 14 t/m maandag 24

Deze week:
februari krokusvakantie
Tevredenheidspeiling ouders
Samenwerken aan goed leren lezen
Bright Ideas Challenge
Aula krijgt facelift
Contact met uw wijkraad, praat mee over Schiphol
Dean en Mara winnen verkleedfestijn krokusfeest
Krokusvakantie van vrijdag 14 tot en met maandag 24 februari

Tevredenheidspeiling ouders
Betreft: tevredenheidspeilingen voor ouders in schooljaar 2019-2020
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het
onderwijs is erg belangrijk voor de scholen van Meer
Primair. Tweejaarlijks stellen we, mede daarom,
leerlingen van groep 5 t/m 8, ouders en medewerkers in
de gelegenheid om ons te informeren over hetgeen zij
belangrijk, waardevol en plezierig vinden aan onze
school. Ook horen wij graag op welke punten verbetering
zou moeten plaatsvinden. In samenwerking met
‘Scholen met Succes’ nodigen wij u van harte uit om
deel te nemen aan de oudertevredenheidspeiling.
Na de voorjaarsvakantie zullen wij de oudertevredenheidspeiling aan uw kind(eren)
meegeven.
Wij geven de peiling mee in een enveloppe. Wij verzoeken u de ingevulde peiling in de
gesloten enveloppe weer in te leveren bij de leerkracht van wie u de peiling heeft
ontvangen.
Hierdoor weten wij van welke ouders wij de peiling terug hebben gekregen en kunnen wij
ouders die de peiling nog niet hebben ingeleverd gericht vragen deze nog in te leveren.
Wij maken de enveloppe NIET open. De enveloppen gaan gesloten naar Scholen met
Succes waar de antwoorden worden verwerkt. Uw antwoorden zijn daardoor geheel
anoniem.
Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten, willen wij u vragen om één
(hoofd)ouder per gezin de peiling te laten invullen. Het invullen zal ongeveer tien minuten
van uw tijd vragen.
Als u meer dan één kind op school heeft kunt u meerdere vragenlijsten gebruiken. U krijgt
voor elk kind een vragenlijst.
Bij vragen over bijvoorbeeld de leerkracht, vragen wij u om telkens de leerkracht die het
meest voor de klas staat, in gedachten te nemen. In één van de laatste vragen heeft u de
mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen die bijdragen aan de ontwikkeling van onze
school.

Uiteraard worden de gegevens anoniem verwerkt en gerapporteerd. In de rapportage is
het niet mogelijk om antwoorden te herleiden naar personen. De belangrijkste uitkomsten
van de peilingen zullen wij op een later moment aan u bekend maken.

Als meer dan 70% van de formulieren weer wordt ingeleverd geven
wij alle leerlingen een traktatie !!!!
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vragen wij ook een tevredenheidspeiling in te vullen.
Zij zullen dit digitaal in de klas doen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Antoine Peters, directeur

Samenwerken aan goed leren lezen!
Informatiebijeenkomst over leren lezen voor
de ouders van kinderen in groep 3 en 4.
Hoe kunt u uw kind zo goed mogelijk helpen
bij het leren lezen?
Woensdag 26 februari van 8.30-9.00 in de
aula.
Door: Wendela Peppelman (Intern Begeleider)

De leerlingen van de Flexklas 7/8 nemen deel aan de Bright Ideas Challenge.
Dit is een wedstrijd die door Shell wordt georganiseerd. Leerlingen van de basisschool
bedenken maatregelen om het milieu te verbeteren; oplossingen voor de opwarming van
de aarde, plastic soep, beter gebruik van het drinkwater, duurzaam gebruik van materiaal
en nog veel meer.

Op 8 april presenteren de leerlingen hun ideeën in de aula en krijgt u de gelegenheid om
op het beste idee te stemmen.
Iedereen is welkom op woensdag 8 april vanaf 11.00 uur.
Tot dan,
de leerlingen van de Flexklas

Aula krijgt facelift
Vanaf de krokusvakantie krijgt de aula een facelift. In de vakantie wordt het plafond
geschilderd. Direct na de vakantie gaan de schilders aan de slag en schilderen zij de hele
aula weer in frisse kleuren. Als laatste worden de huidige lamellen vervangen.

Nieuws van de wijkraad: Omgevingsraad Schiphol (ORS)
Binnen de Omgevingsraad Schiphol heeft de Wijkraad een vertegenwoordiger.
Om ook voor de toekomst als wijkraad een vertegenwoordiger in de ORS te hebben die
ook voeling heeft met de bewoners – meer dan alleen op straat en toevallige
ontmoetingen – zoeken wij bewoners die samen een ‘wijkteam Schiphol’ willen en kunnen
vormen.
Hiertoe zoeken wij bewoners van onze wijk die in staat zijn om met een genuanceerde blik
naar het fenomeen Schiphol te kijken. Bewoners die tot een gezamenlijk standpunt
komen. Een standpunt dat onze vertegenwoordiger binnen de ORS kan inbrengen en
verdedigen.
Daarbij spelen vooral zaken als gezondheid (fijnstof, geluid, etc.), veiligheid, maar zeker
ook de economische- en politieke belangen en de technische mogelijkheden om de last
van Schiphol te beperken en eventueel terug te dringen. Dan speelt er natuurlijk ook de
vraag aan de gemeente Haarlemmermeer, waarom steeds dichter op Schiphol
concentraties woningen en appartementen worden gebouwd.
Het bestuur van de wijkraad ziet dit ‘wijkteam Schiphol’ graag als een brede groep
betrokken en deskundige bewoners die samen met onze ORS vertegenwoordiger
Hoofddorp-Oost een stem kunnen geven die kan worden gehoord.
Hebt u een idee, mening, toekomstvisie of economisch-, politiek- of technisch inzicht?
Vindt u het van belang om een deeltje van uw beperkte vrije tijd in te zetten voor ons aller
leefomgeving?
U kunt zich aanmelden voor dit ‘wijkteam Schiphol’ via info@wijkraadhoofddorpoost.nl
onder vermelding van “Wijkteam Schiphol” Graag in uw reactie ook uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer opnemen.
Om het wijkteam prettig en functioneel te houden zoeken wij bewoners die best wel goede
ideeën hebben. Bijzondere kennis (medisch, juridisch, economisch en technisch) is
welkom maar echt niet vereist. Veel zal via digitale weg worden voorgelegd en
‘besproken’. Dus géén avonden vergaderen om het vergaderen.
Bezoek ook de faceboekpagina van de wijkraad:
https://www.facebook.com/wijkraadhoofddorpoost

Dean en Mara winnen verkleedfestijn krokusfeest
Woensdag 12 februari was er weer
een spetterend krokusfeest. De
kleuters hadden een sportief
parcours in de aula en de
leerlingen van de groepen 3 t/m 7
probeerden de leerlingen van de
groepen 8 te vinden die als vossen
in de omgeving waren verstopt.
Daarna hebben de groepen 3 t/m 8
nog een “verkleed”show gehouden
in de aula en de jury heeft daaruit
twee kinderen gekozen die zij het
meest origineel verkleed vonden.
Dat waren Dean en Mara die je
hiernaast kunt zien in hun outfit.
Tijdens het krokusfeest hebben
weer tientallen ouders geholpen.
Namens de kinderen en het team
wil ik al deze ouders heel hartelijk
danken voor hun hulp.

Krokusvakantie van vrijdag
14 tot en met maandag 24
februari
Vanmiddag begint voor alle
leerlingen de krokusvakantie. Deze
duurt tot en met maandag 24
februari.
De vakantie begint al vandaag omdat wij morgen als team Kanjertraining hebben. Dit is de
vijfde en laatste Kanjertraining die wij krijgen. Hierna zijn wij een echte Kanjerschool.
Op maandag 24 februari hebben wij een werkdag zonder leerlingen. Deze dag gebruiken
wij om alle citotoetsen te analyseren en met elkaar te bespreken. Met behulp van de
resultaten kijken wij naar de kwaliteit van ons onderwijs en denken wij na over waar wij
ons onderwijs nog verder kunnen versterken.
Namens het team van de Klimop wens ik u een heel fijne krokusvakantie.
Met vriendelijke groet,
Antoine Peters, directeur

