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Voor in uw agenda: 
15-19 mei    avondvierdaagse 

Vrijdag 20 mei    inloop tot 9.30 uur  

20 mei t/m 28 mei   Hemelvaartvakantie – alle kinderen vrij 

Maandag 29 mei   alle kinderen van groep 1 t/m 3 zijn om 12.00 uit. 

Maandag 5 juni    2e pinksterdag -  alle kinderen vrij 

Woensdag 14 juni    8.45 officiële opening schoolplein 14  

Donderdag en vrijdag 22 en 23 juni studiedagen – alle kinderen vrij 

Vrijdag 7 juli    alle kinderen om 12.00 uit – daarna start zomervakantie! 

 

 

   

Hemelvaartsdag 
 

Volgende week hebben de kinderen lekker een weekje vakantie. 

Hemelvaartsvakantie noemen we deze vakantie. Maar wat is Hemelvaartsdag 

eigenlijk? Heel Nederland heeft dan een vrije dag maar velen weten niet meer 

wat deze dag betekent. Als Katholieke school wil ik toch graag even stil staan 

bij deze feestdag, die toch echt zijn oorsprong vindt in de Bijbel. Op 

Hemelvaartsdag herdenken we dat Jezus 40 dagen na Zijn opstanding naar de 

hemel is gegaan op de wolken. Zijn taak op aarde zat er op. De leerlingen van 

Jezus zagen hun meester gaan en vroegen zich af: hoe moeten we nu verder 

zonder onze leermeester? Zij hadden genoeg geleerd en namen de taak van 

Jezus over en verspreiden zo het geloof over de wereld.  

 

Onze leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen 8 jaar ook een hoop 

geleerd bij ons en zijn veel Wijzer geworden. Over een paar weken moeten 

we ze gaan loslaten en mogen ze dat wat ze geleerd hebben gaan toepassen 

op de middelbare school. Vorige week kregen zij de uitslag van de IEP toets. 

De meeste kinderen hebben het beste laten zien wat ze konden. Velen 

hebben zelfs hoger gescoord dan verwacht. Bij deze feliciteer ik de kinderen 

van groep 8 met hun mooie uitslag.  

 

Deze week is de Avondvierdaagse. Maar liefst 36 kinderen lopen mee! De 

eerste avond zit er op en de stemming zit er al goed in. Ik wens alle kinderen 

veel succes met de komende avonden! 

 

Vriendelijke groeten 

Carmela Tumminaro 
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Early Bird certificering gehaald! 
 

Op donderdag 11 mei kregen wij bezoek van de 
visitatiecommissie van Early Bird. Al een aantal jaar 
zijn wij hard bezig om de kwaliteit van ons onderwijs 
in de Engelse taal een grote impuls te geven.  
 
Wij vinden het belangrijk voor de ontwikkeling van de 
kinderen dat zij goed Engels leren spreken om goed 
voorbereid te zijn op de toekomst die steeds 
internationaler wordt.  
 
Vorig jaar hebben wij de eerste mijlpaal behaald in 
het traject om Early Bird school te worden. Toen 
hebben we nog een aantal aanbevelingen gekregen. 
 
Nu was de tweede visitatie ronde. We waren heel 
zenuwachtig. Zou er gezien worden hoe hard we 
gewerkt hebben? Gelukkig kregen we een groot 
compliment. De lessen en de inrichting van ons 
onderwijs voldeden ruimschoots aan de standaard 
van Early Bird en we hebben dus onze certificering 
behaald! We mogen ons nu Early Bird school noemen. 
Het bordje zal binnenkort op de muur gaan prijken! 
We zijn hier heel blij mee en heel trots op! 
 
 
 

Personele zaken 
 
Juf Lisa is helaas nog steeds ziek. We wensen haar 
heel veel sterkte. 
 
Juf Susanne geniet nog steeds van haar kleine 
mannetje. Ze krijgt al weer een beetje de kriebels om 
weer aan het werk te gaan, maar zal tot de 
zomervakantie nog met ouderschapsverlof zijn. Na de 
zomervakantie gaat zij weer met werken beginnen.  
 
Juf Doortje en meester Roel gaan ons helaas na de 
zomervakantie verlaten. We zullen hen alle twee heel 
erg gaan missen. De zoektocht naar goede vervangers 
voor hen is inmiddels gestart. Zodra we hierover meer 
weten hoort u dat zo spoedig mogelijk.  
 
Meester Roel en Juf Marianne stappen op 24 juni in 
het huwelijksbootje! Bij deze willen we ze van harte 
feliciteren met hun voorgenomen huwelijk! 

 
 

 

Schoolplein 14 – opening plein  

Ons schoolplein is klaar! Wat zijn we blij met ons 

mooie plein. Naast de nieuwe speeltoestellen hebben 

we drie nieuwe coatings op het plein gekregen.  

Op 14 juni gaan we het nieuwe schoolplein officieel 

openen. Ook worden dan het watertappunt en het 

bordje van de Gezonde School onthuld door de 

wethouder.  

Op het plein is een atletiekbaan, een doelenspeelveld 

en een Bulls Eye. Op elke coating kunnen de kinderen 

verschillende spelmogelijkheden gaan spelen. Om 

goed te leren hoe alle spellen gaan, zal er tijdens de 

feestelijke opening door alle klassen op de coatings 

gespeeld gaan worden onder leiding van meester Roel.  

Alle ouders zijn van harte welkom om bij het officiële 

gedeelte van de opening aanwezig te zijn om 8.45 uur.  

 

 

 



  

Schoolfotograaf 

Woensdag 10 mei zijn de inlogkaarten van de 

schoolfotograaf uitgedeeld. Als u gebruik wilt maken 

van de aanbieding om een gratis groepsfoto te krijgen, 

dan heeft u tot uiterlijk 19 mei de tijd m de foto’s te 

bestellen.  

U gaat naar www.fotokoch.nl en logt in met uw 

inlogcodes die op de fotokaartjes vermeld staan. Let 

op: u kunt ook losse foto’s bestellen!  

Liliane Fonds 

Woensdag 22 maart trokken wij aan de bel voor het 

Liliane Fonds.  

We konden maar liefst 271,41euro overhandigen die 

we hadden opgehaald met de kerstmarkt. Inmiddels 

hebben we bericht gekregen wat er met het geld gaat 

gebeuren. Twee kinderen worden er mee geholpen 

om naar school te kunnen gaan: Monga Tchansi uit 

Benin en Dudekula Husanaiah uit India.  

Monga is geboren met een misvormde voet en 

onderbeen rechts. Ze werd daardoor gemeden door 

de mensen in haar omgeving. Ook haar vader moest 

niets van haar hebben en liet haar in de steek! 

Er was nooit geld om Monga te laten behandelen. Tot 

ze door steun van het Liliane Fonds kon worden 

geopereerd. Haar onderbeen werd geamputeerd en 

Monga kreeg een prothese. Ze kon eindelijk leren 

lopen. En naar school! Onze bijdrage wordt gebruikt 

voor de controle van de prothese en schoolgeld voor 

een halfjaar. 

Dudekula heeft problemen met horen sinds zijn 

geboorte. Op de school in zijn dorp kon Dudekula de 

lessen slecht volgen en moest hij meerdere leerjaren 

overdoen. Via het Liliane Fonds kreeg Dudekula een 

hoortest.  

Met een hoorapparaat hoort hij nu veel beter. Op 

school leerde hij ook goed liplezen. Met logopedie 

leerde hij zo duidelijk mogelijk praten. Dudekula  

haalde snel zijn leerachterstand in en nu gaat hij naar 

het voortgezet onderwijs. Hij is intern op de school 

omdat deze ver van zijn woonplaats is. Onze bijdrage 

wordt gebruikt voor verblijf op het internaat, voor 

schoolmaterialen, reiskosten en voor controle bij de 

oorspecialist. 

We zijn blij dat we deze kinderen hebben kunnen 

helpen. Op de foto’s hiernaast ziet u boven Monga 

met en zonder prothese  en beneden Dudekula. 

 

 

 

http://www.fotokoch.nl/


  

Formatie groepen 

De formatie van de groepen voor volgend jaar is 

bekend. We vormen komend schooljaar 2 

combinatieklassen, waarbij we in de 

combinatieklassen een aantal dagen per week twee 

leerkrachten inzetten. Op die manier kunnen de 

kinderen toch voldoende aandacht en ondersteuning 

kunnen krijgen. Rond maart zal er weer een tweede 

kleutergroep gestart worden. De groepsindeling is: 

  

Groep 1 /2 :  

Juf Marloes ( 5 dagen) 

 

Groep 3 /4:  

Juf Maria (5 dagen) en Juf Susanne (3 dagen) 

 

Groep 5:  

Juf Leny (5 dagen)  en Juf Els (Leny’s bapo dagen) 

 

Groep 6:  

Juf Mirella (4 dagen) en juf Els (2 dagen) 

 

Groep 7/8: 

Juf Marianne (4 dagen) en juf Pauline (4 dagen) 

 

 

Groep 4 op bezoek bij de ouderen van 

de Dame 

Groep 4 is uitgenodigd om activiteiten te komen 

doen samen met de ouderen in het 

oudercentrum de Dame. Maandag gingen 10 

kinderen op pad met twee ouders en een 

vrijwilligster van het oudercentrum. Samen met 

de ouderen deden ze verschillende spelletjes 

zoals onder andere sjoelen. De ouderen waren 

onder de indruk van hoe lief en beleefd de 

kinderen waren. Ze zeiden netjes “U” en 

schoven stoelen aan, schonken kopjes thee in 

voor de ouderen en maakten veel plezier met de 

ouden van dagen. Aan het eind kregen ze 

allemaal een diploma. De kinderen en de 

ouderen hadden een geweldige tijd. Vandaag 

gaan de andere 10 kinderen op bezoek. Zij zullen 

met de ouderen gaan schilderen.  

We zijn er trots op dat onze kinderen hebben 

laten zien dat ze sociale burgers zijn die 

interesse hebben in hun medemens en ook 

daadwerkelijk iets voor een ander willen 

betekenen! 



 

Integraal – Kwaliteitszorg 

Wij werken systematisch aan kwaliteit om ervoor te zorgen dat de kwaliteit binnen onze school van voldoende 
niveau is en blijft. Wij stellen ons hierbij steeds de vragen: Doen wij de goede dingen goed? Vinden anderen 
dat ook? En zien we dat terug in de resultaten? 

 
Omdat de kinderen en de ouders hierin een zeer belangrijke rol vervullen, vragen wij u periodiek om uw 
mening. Wij doen dit aan de hand van een digitale vragenlijst die u per email ontvangt dan wel op school kunt 
invullen. Binnen de KSU maken alle scholen gebruik van het kwaliteitszorgsysteem Integraal.  Integraal kent 7 
domeinen die in 4 jaar tijd allemaal een keer aan bod komen:Onderwijsleerproces , Organisatiemanagement, 
Schoolcultuur, Imago, Planmatige ondersteuning, Samenwerking met ouders en Kwaliteitsmanagement. 

 
In het afgelopen schooljaar zijn de ouders, leerlingen en personeel bevraagd op de volgende domeinen: een 
gedeelte van het domein onderwijsleerproces en het domein schoolcultuur, het domein samenwerking met 
ouders en het domein organisatiemanagement. Hieruit kwamen de volgende opvallende zaken naar voren: 
 
Positief komt in alle lijsten onder andere naar voren: 

- Kinderen voelen zich veilig op school. 
- Kinderen hebben het naar de zin op school. 
- Het is fijn op het plein.  
- Kinderen voelen zich gewaardeerd door de leerkracht. 
- De leerkracht houdt goed orde en grijpt goed in als er iets vervelends gebeurt. 
- De leerkracht legt duidelijk uit en kinderen die extra hulp nodig hebben krijgen voldoende extra 

begeleiding. 
 

- Ouders zijn tevreden over het leefklimaat in de groep. 
- Ouders zijn tevreden over hoe de leerkracht het onderwijst afstemt op de leerling. 

- Ouders zijn tevreden over het leerstofaanbod. 

- Ouders voelen zich welkom op school. 

- Ouders zijn tevreden over hoe zij door school geïnformeerd worden. 

- Ouders zijn tevreden over de deskundigheid van de leerkrachten, de schoolleiding en de Intern 
Begeleider. 
 

Minder tevreden zijn de leerlingen over: De netheid op de WC’s.  

Minder tevreden zijn de ouders over: De manier waarop er toezicht wordt gehouden buiten de klas en over 

hoe de kinderen op het plein met elkaar om gaan. In vergelijkbaar met vorig jaar zijn de ouders echter wel al 

meer tevreden over deze twee punten. 

  

Minder tevreden is het personeel over:  

- Het toezicht buiten de groep op de kinderen. (overblijf) 

- De mate waarin zij er in slagen pesten te voorkomen. 

- De mate waarin er als team van en met elkaar geleerd wordt en kennis gedeeld wordt. 

- De mate waarin men elkaar aanspreekt op verantwoordelijkheden. 

 

Deze input gebruiken we om mee aan de slag te gaan. Het is fijn om te merken dat ouders en kinderen nu wel 

tevreden zijn over de inrichting op het plein en dat de kinderen wel ervaren dat het fijn is op het plein. Er is al 

duidelijk een verbeterslag gemaakt. Het toezicht op het plein door de overblijfmedewerkers blijft een punt van 

aandacht. Over het geheel genomen zijn de ouders en de leerlingen heel tevreden en geeft de uitslag van de 

personeelsvragenlijst vooral aanleiding om aan de slag te gaan met het thema professionele cultuur. Hier 

zullen we komend jaar dan ook aan gaan werken.  

 


