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Voor in de agenda:  

 

 

Maart en April 

 
Maandag 13 t/m 17 maart  rapportgesprekken groepen 3 t/m 7 

Woensdag 22 maart       MR vergadering van 19:00 – 20:30 uur 

Zondag 26 maart                Start zomertijd 

Woensdag 29 maart                  OR vergadering van 19:30-21:00 uur 

Vrijdag 31 maart            Kijkmiddag van 15:00 – 16:00 

Donderdag 6 april          Paasfeest!  

Vrijdag 7 april                 Goede Vrijdag; alle leerlingen vrij! 

Maandag 10  april            Tweede Paasdag: alle leerlingen vrij!  

Woensdag 12 april                Kijkmoment judoles groep 1 t/m 3 

Dinsdag 18 april en wo. 19 april       Afname IEP toets groep 8 

Vrijdag 21 april        Koningsspelen/sportdag 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Start projectweken 

Op dinsdag 7 maart zijn de projectweken van start gegaan en verwelkomden 

een aantal ouderraadsleden verkleed als ‘rangers’ de kinderen op het 

schoolplein. Bij aanvang van de dag verstopten zij twintig slangen op het 

schoolplein. De kinderen mochten de verstopte slangen zoeken en het was een 

ware zoektocht!  

 

De komende weken gaan wij verder aan de slag met het project dieren. De 

kleuters gaan op safarireis en komen allerlei dieren tegen. De groepen 3 leren 

meer over jungledieren. De groepen 4, 5 en 6 gaan aan de slag met dieren die 

leven op de noord- en de zuidpool. De groepen 7 en 8 leren meer over 

uitgestorven en bedreigde diersoorten. Op maandag 20 maart gaan de groepen 

1 t/m 4 naar Naturalis in Leiden en op dinsdag 21 maart de groepen 5 t/m 8. In 

verschillende leerruimten gaan de leerlingen door middel van een speurtocht 

meer leren over de rijkdom die de natuur ons biedt. De kinderen vertrekken 

rond 9:45 uur van school en zijn rond het middaguur om 13:30 uur weer op 

school en zijn uit op de reguliere tijd.  

 

Op vrijdag 31 maart is de afsluiting van de projectweken van 15:00 uur tot 

16:00 uur. U bent dan van harte uitgenodigd om in de klassen van uw 

kind(eren) te kijken naar werkjes die in de projectweken zijn gemaakt. U komt 

toch ook?   

 

Rapportgesprekken  

Afgelopen dinsdag hebben alle leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 hun 

eerste rapport mee gekregen. Komende week zijn de rapportgesprekken en 

wordt de ontwikkeling van uw kind besproken. Vanaf groep 6 zijn de leerlingen 

ook aanwezig bij het rapportgesprek.  

 

Gevonden; twee paar oorbellen  

In de kleutergang zijn twee paar oorbellen gevonden. Eén paar met een unicorn  

en één paar met een dolfijn. De oorbellen zijn op te halen in het directiekantoor.  

 

Protocol scheiding 

Aangezien wij meer te maken krijgen met gescheiden ouders en het gezag 

rondom hun kind(eren) hebben wij een protocol ‘Kind, school en scheiding’ 

opgesteld. Voor optimale begeleiding van uw kind op school is het belangrijk dat 

u ons correct informeert over uw situatie. Ouders die gescheiden zijn ontvangen 

tijdens het oudergesprek het formulier gescheiden ouders. Het is de bedoeling 

dat beide ouders die belast zijn met het gezag het formulier invullen zodat wij 

goed op de hoogte zijn. 

 

 

 



 

 

Uitslag tevredenheidspeiling 

Uit de tevredenheidspeiling die in februari onder zowel de ouders, de leerlingen 

en het personeel zijn uitgezet blijkt dat u ons als ouder waardeert met een 

rapportcijfer van een 7.9! Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 7.7. 

Hartelijk dank daarvoor, wij zijn er heel blij mee!   

 

Het team van de FX waardeert de school met een 8.4, dat is eveneens ruim 

boven het landelijke gemiddelde. De leerlingen zijn wat kritischer en geven ons 

een rapportcijfer van 7.7. Binnenkort ontvangt u een uitgebreide analyse van de 

resultaten, daarbij zal ook de vergelijking gemaakt worden met de laatste peiling 

uit 2018. De resultaten worden ook als input meegenomen in het nieuwe 

schoolplan. De respons van 70% hebben wij helaas niet gehaald, van de 248 

uitgezette peilingen zijn er 120 ingevuld.   

 

 

 


