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4 december 
Sinterklaasfeest 
Continurooster 

 
20 december 

Kerstdiner 
 

21 december 
Leerlingen 
middag vrij  

 
24 december - 

4 januari 
Kerstvakantie  

 
Per 1 januari 

Overname 
overblijf door 
Kinderworld 

 
25 januari 
Studiedag 

Leerlingen vrij 
 

8 februari 
Rapport 1  

mee naar huis 

 
 

 
HERINNERING Oudertevredenheidsonderzoek 
Graag willen we u er aan herinneren om mee te 
werken aan een kort digitaal onderzoek naar de 
tevredenheid van ouders en verzorgers over onze 
school de Flierefluiter.  
Aan de hand van 11 vragen meten we uw 
tevredenheid over het schoolklimaat, het onderwijs en 
de communicatie van de school. Het beantwoorden 
van de vragen zal minder dan 5 minuten in beslag 
nemen.  
De resultaten van het onderzoek gebruiken we om een 
beeld te krijgen wat ouders van onze school vinden, we 
zijn benieuwd naar de Tops en de Tips. Ook zal de 
uitslag gebruikt worden voor het eigen Schoolvenster 
op de scholenopdekaart.nl . Op deze site geven 
scholen inzicht in hun resultaten, op basis van 
onderwerpen die voor elke school hetzelfde zijn. De 
gegevens komen van DUO, de Onderwijsinspectie en 
van de scholen zelf. De informatie gaat bijvoorbeeld 
over het profiel van de school en de organisatie van 
het onderwijs. De resultaten van een onderzoek naar 
de tevredenheid van ouders/verzorgers horen daar 
ook bij. Hiervoor is een korte vragenlijst opgesteld.   
 
U vindt de vragenlijst op:  
http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/SNVRWQ
8 
 
De vragen kunt u tot uiterlijk 1 december 
2018  invullen.  Tot nu toe heeft 30% van de ouders de 
vragenlijst ingevuld.  
We rekenen op een 100% response, helpt u mee dit te 
bereiken? 
Alvast bedankt  voor uw medewerking. 
 

 

 
Schoen zetten 
Aanstaande dinsdag mogen de 
kinderen hun schoen zetten op 
school. Wilt u uw 
zoon/dochter helpen 
herinneren een schoen mee 
naar school te nemen? 
Nu maar hopen dat we niet 
weer bezoek krijgen van de 
rommelpiet…  
 

 
Gevonden voorwerpen 
De bak met gevonden 
voorwerpen op het 
hoofdgebouw zit weer aardig 
vol. Is uw zoon of dochter iets 
kwijt? Neem gerust een kijkje 
in de bak. 
 

 
Pietengym 
Vanaf donderdag 29 
november staan de gymlessen 
in het teken van het feest van 
Sinterklaas. De kinderen 
mogen in hun pietenpakjes 
naar de gym! 
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