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Ouderenquête
We vinden het belangrijk om te weten hoe u vindt dat het gaat op onze school.
Om te zorgen dat we van iedereen input kunnen ontvangen hebben we een
enquête uitgezet. In de enquête zal u gevraagd worden naar hoe u het onderwijs
vindt, hoe u de inzet van ondersteuning ervaart, maar ook of u voelt dat we
genoeg luisteren naar wat u als ouder graag wilt bijvoorbeeld.
De enquête zal vanaf volgende week maandag actief zijn, via de mail ontvangt u
een uitnodiging om deze in te vullen.
We hopen dat u allemaal de tijd wilt nemen om deze in te vullen, daar we echt
veel belang hechten aan uw mening en ervaringen.
Ramadan
Vorig jaar hebben Derya en Yvonne met een aantal van u een open gesprek
gevoerd over hoe de Ramadan voor kinderen op school van toepassing is.
Dit gesprek is toen geïnitieerd, omdat we meer wilden weten over hoe jullie als
ouders denken over vasten bij jullie kinderen en hoe we daar als school mee om
kunnen gaan.
We merken namelijk dat het vasten effect heeft op de fitheid en
concentratievermogens van een deel van de kinderen. Sommige kinderen doen
weliswaar niet mee met het vasten, maar gaan wel laat naar bed.
Andere kinderen doen wel mee met het vasten en gaan daarbij ook laat naar
bed en ook nog eens vroeger op dan normaal. U kunt zich voorstellen dat dit
effect heeft op de kinderen.
In dit gesprek is toen gesproken over hoe de aanwezige moeders kijken tegen
vastende kinderen, hoe zij er mee om gaan en hoe we als school en ouders
samen kunnen komen tot een goede verstandhouding als het over dit onderwerp
gaat.
Het was een fijn en open gesprek. We merkten dat er wederzijds begrip is voor
elkaars standpunten. We hebben in dit gesprek afgesproken onze zorgen te
delen met alle ouders, zodat iedereen mee kan helpen voor stabiele en rustige
laatste weken.
We begrijpen dat de Ramadan van groot belang is voor u en uw kinderen en dat
het meer betekent dan alleen het willen vasten.
Toch willen we u vragen om, zeker de jongere kinderen, evengoed op tijd naar
bed te laten gaan. Vermoeide kinderen zijn niet goed in staat te leren en hun
werk te maken, maar zijn ook sneller geïrriteerd en kunnen minder van elkaar
hebben.
Voor de oudere kinderen (vanaf groep 6) begrijpen we dat ze wellicht ook graag
willen vasten, toch is ons verzoek om áltijd lunch mee te geven. Wanneer de
leerkracht merkt dat dit echt nodig is, kunnen de kinderen iets eten of

drinken. We zouden het fijn vinden als u als ouder deze
mogelijkheid ook bespreekt met uw kinderen.
We begrijpen dat het uiteraard aan u is om deze beslissingen te nemen, maar
willen u toch graag meegeven hoe wij er als school over denken en wat de
gevolgen zijn op school.
Wij hopen op uw begrip in deze!
Afsluiting Rots en Water
Na tien lessen was het dan zo ver, het einde van de Rots en Watertraining.
De kinderen hebben tijdens deze afsluiting aan hun ouders laten zien wat ze
geleerd hebben. Hoe sta je nu sterk en laat je zien dat je iets niet leuk vindt. Dat
is één van de dingen die de groep 4, 5 en 6 nu kunnen.
Aan het einde van de afsluiting kregen de kinderen een diploma.
We zijn enorm trots op de kinderen en bedanken meester Arjan voor zijn hulp!

Groep 8
Wij zijn allemaal heel blij en trots op onze Cito uitslagen. Iedereen heeft een
score behaald, die aansluit bij zijn of haar advies. Hoe mooi is dat! Allemaal van
harte gefeliciteerd!
Woensdag 15 mei doen wij fietsexamen. Tijdens het fietsexamen fietsen we een
parcours door de stad en dan wordt er gekeken naar ons rijgedrag en onze
rijvaardigheden. Ook dit gaat ons vast en zeker lukken.
Daarna zal onze belangrijkste focus liggen op het instuderen van onze
afscheidsmusical. De rollen zijn verdeeld, dus nu flink oefenen om er voor u
maar ook voor onszelf een mooie afscheidsvoorstelling van te maken.

Sportdag 10 mei!
Vandaag was onze jaarlijkse sportdag en wat een succes was het weer!
Even was het spannend in de ochtend of het weer ons welgezind zou zijn, maar
gelukkig is ook dat helemaal goed gekomen!
De kinderen hebben weer genoten van een dag samen spelen, sporten, helpen,
aanmoedigen en sportiviteit naar elkaar en wij ook natuurlijk!

