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Nieuwsbrief 
 

Schooljaar 2018 – 2019  
Coevorderstraatweg 6 – 7917 PR Geesbrug  

tel. 0524-291300 – www.dezwarm.nl – info@dezwarm.nl 

 

Nieuwsbrief voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen van onze school en andere belangstellenden. Deze nieuwsbrief verschijnt eens per 
drie weken. Hierin wordt zoveel mogelijk informatie opgenomen door de schoolleiding, het team, MR, OWG en andere commissies.  

 

Uitslag tevredenheidsonderzoek  
Leerlingen  
De vragenlijst is ingevuld door 25 leerlingen. Van deze leerlingen zitten er 13 in groep 6, 6 in groep 7 en 6 in 

groep 8. Dit komt neer op een response van 96,2%. 

Als we de uitkomsten van het leerlingtevredenheidsonderzoek bekijken, mogen we concluderen dat het 
grootste gedeelte van de kinderen vindt dat ze veel leren op school. Ook heeft het merendeel van de 
kinderen vriendjes en vriendinnetjes op school. Regels blijken voor de kinderen duidelijk te zijn. Het 
merendeel van de kinderen geeft dat de juf of meester helpt als ze dat nodig hebben, dat de juf of meester 
het ziet als ze hun best doen en kinderen weten zelf ook waar ze goed in zijn.  
Over het aangezicht van het schoolgebouw, zowel van binnen als van buiten zijn de meningen onder de 
kinderen verdeeld. Hier zullen we de komende tijd over in gesprek gaan.  
 
Ouders 
De vragenlijst is ingevuld door 15 ouders, de response komt hiermee op 32,6%. 
Als we de uitkomsten van het oudertevredenheidsonderzoek bekijken, mogen we concluderen dat het 
grootste gedeelte van de ouders de 10-minuten-gesprekken bezoekt en tevreden is over de vorderingen die 
het kind maakt. Ouders geven aan het dat hun kind zich thuis voelt op school. En ouders weten waar zij 
terecht kunnen als ze willen helpen op school en vinden de informatie vanuit school duidelijk genoeg en ook 
voldoende. Alle ouders zijn tevreden over de contacten met de leerkrachten en de schoolleiding.  
Ouders zijn tevreden over het bijbrengen van normen en waarden. 
De meeste ouders vinden dat er voldoende aandacht is voor de creatieve vakken en sport en spel. Ook is er 
voldoende aandacht voor vreemde talen en levensbeschouwelijke vorming.  
Er zou voor een enkeling meer aandacht mogen zijn voor wetenschap en techniek en 21ste eeuwse 
vaardigheden.  

 

 

Lunchouders  
Dankzij de geweldige inzet van onze groep lunchouders 
hebben we kunnen realiseren dat groep 5/6 op woensdag en 
vrijdag in het eigen lokaal kan eten i.p.v. bij groep 3/4 en 
7/8. Dit zorgt voor meer rust in de klas en op het plein. We 
zouden het prettig vinden om dit ook op maandag, dinsdag 
en donderdag te kunnen doen. Daar hebben we uw hulp bij 
nodig! Wie wil komen helpen? Aanmelden kan bij de 
leerkrachten of Hilda, maar ook door een mail te sturen naar 
ckuper@sg-owsa.nl.   

mailto:ckuper@sg-owsa.nl


 

Extra handen!  
In groep 1/2 loopt Ruben op donderdag 
stage. We wensen hem een hele fijne tijd bij 
ons op school.  
Op woensdag is juf Marissa bij ons op school 
om zich te oriënteren op een baan in het 
onderwijs. Zij zal binnenkort starten met de 
lerarenopleiding.   
Juf Erica is binnen onze scholengroep 
aangesteld om, daar waar nodig, 
leerkrachten te ondersteunen.  

NL Doet 
Donderdag doet groep 7/8 
mee aan de Landelijke Actie 
NL Doet. De kinderen gaan 
vogelhuisjes maken en 
ophangen.   

Groep 1/2 
Voor de voorstelling van 
groep 1/2 zijn we op zoek 
naar een doos voor elk kind 
waar een ballon in past.  
 

Belangrijke data 

Klik hier om naar de kalender op de website 

te gaan. 

 

De kalender is ook in de SchoolApp te 

vinden.  

 

 

Laatste nieuws! 
Altijd te vinden op: www.dezwarm.nl.     

Aanmelden/afmelden voor deze 

nieuwsbrief kan daar ook. De groepen 

houden u ook hier ook op de hoogte van 

de activiteiten in de klas.  
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