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Nieuwsbrief 7  2017-2018     17 januari 2018 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 
We zijn weer een nieuw jaar ingegaan. We wensen iedereen nogmaals een gezond en 
gezegend 2018 toe! In deze nieuwsbrief vragen de volgende zaken de aandacht: 

 

Personeel 
Gretha van der Stege heeft haar werkzaamheden in groep drie weer volledig hervat.  

 

Inschrijfavond / open morgen 
Maandag 29 januari (19.00 - 20.00 uur) is de inschrijfavond. We hopen ook dit jaar op 

veel inschrijvingen. Kent u nog iemand die erover denkt zijn of haar kind naar onze 

school te sturen, wilt u dan dit tijdstip aan hem of haar doorgeven?  

 
’s Morgens is er de gelegenheid voor nieuwe ouders om “sfeer te komen proeven” 
 (tussen 9.00 en 12.00 uur). Het gaat om kinderen die in het schooljaar 2018-2019 (of 
eerder) 4 jaar worden. Denkt u (als u uw kind komt aanmelden) ook aan een document 
waarop het Burger Service Nummer van uw kind staat? Wij zijn verplicht om er een kopie 
van te maken. 

 

Toetsweken 
In deze weken worden ‘s morgens de (cito)-toetsen voor woordenschat, technisch lezen, 
spelling, begrijpend lezen en rekenen afgenomen. In alle groepen worden deze toetsen 
afgenomen door de groepsleerkrachten. Wilt u hier rekening mee houden met het maken 
van afspraken bij de huisarts, de tandarts e.d. 
 

Schoolschoonmaak 
Op maandag 22 januari is er de halfjaarlijkse schoonmaakmiddag/avond. We willen u 
hierbij vragen deze middag of avond vrij te houden. We rekenen op uw komst om ons 
een paar uurtjes mee te helpen. Als iedere ouder eventjes komt helpen dan zijn we ook 
zo klaar! Het gaat in eerste instantie om het schoonmaken van de ruimtes die 
gezamenlijk gebruikt worden. Bij voldoende opgave zullen de lokalen ook extra worden 

schoongemaakt. We rekenen op u! 
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Oudertevredenheidspeiling november 2017 
In november 2017 is er een oudertevredenheidspeiling afgenomen.  
Het aantal ingevulde enquêtes is laag. We denken dat dat komt doordat er eerst een 
wachtwoord aangemaakt moest worden en daarna kon men pas de enquête invullen. Bij 
velen is dat niet gelukt. Jammer. We gaan ons beraden hoe we hier in de toekomst mee 
omgaan. Het responspercentage voor de peiling is 52,5%. 
Toch denken we dat de uitslag een reëel beeld geeft, hoe u als ouder(s) over de  
Da Costaschool denkt.  
In de bijlage vindt u een overzicht van de scores afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Er 
kon gescoord worden op een schaal van 0 t/m 4. Het groen gearceerde is de gemiddelde 
score van het hoofdonderwerp. Daaronder staan een aantal indicatoren die te maken 
hebben met het bovenstaande onderwerp. 
Een aantal ouders heeft ook opmerkingen geplaatst. Deze opmerkingen gingen over  
uiteenlopende zaken. (huiswerk, fietsbeleid, pestgedrag, betrokkenheid van ouders, hygiëne 
etc.) Als team zullen we deze zaken gaan bepreken en dat communiceren we t.z.t. naar u toe 
via de nieuwsbrieven. Heeft u vragen hierover, neem dan even contact met me op. 
 

Agenda:  
22 januari:  schoolschoonmaak 
29 januari:  aanmeldingsavond nieuwe 
  leerlingen (19.00-20.00 uur) 
 8 februari: rapport / observatiekaart 
13 februari:  spreekuur 
 
  
 
 

 

  

Met vriendelijke groet, 

Personeel Da Costaschool 
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