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01 april 

Start 
tevredenheidsonder

zoek ouders en 
leerlingen 

 
12 april 

Studiedag, alle 
leerlingen vrij  

 
15 april 

Paasweekend t/m 
18 april 

 
19 – 21 april 

Voortgangsgesprek-
ken 

 
20 en 21 april 

IEP eindtoets groep 
8 
 

23 april 
Start meivakantie 

t/m 08 mei 
 

09 en 11 mei 
Schoolfotograaf 

 
 

 
 
 
 

 
  

 

 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
 

 
 

!HERINNERING! 
 

Het is alweer ruim 1 jaar geleden dat wij uw 
mening hebben gevraagd over de school. 
We willen graag weten hoe tevreden u bent 
met de school. We nodigen u daarom uit 
een korte vragenlijst in te vullen.  Uw 
antwoorden blijven anoniem. Heeft u 
meerdere kinderen op deze school dan is 
het voldoende de vragenlijst 1 keer in te 
vullen. Houd bij het beantwoorden van de 
vragen het oudste kind in gedachten. De 
vragenlijst staat open van 1 tot en met 12 
april. De resultaten zullen we, na bespreking 
met de MR,  publiceren. We rekenen op een 
respons van tenminste 60 %, want dan 
kunnen we uitgaan van een betrouwbaar 
beeld. Op dit moment hebben 25 van de 
325 gezinnen de enquête ingevuld. 
Doet u mee? 
U kunt de enquête bereiken via 
onderstaande link: 
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/on
derzoek/ZWKB659 

 
Voortgangsgesprekken 
Van 19 t/m 21 april zijn er 
voortgangsgesprekken. Deze gesprekken 
zijn alleen voor ouders van leerlingen die 
worden uitgenodigd door de 
groepsleerkracht. U krijgt bericht via de 
ouderportal van de groepsleerkracht met 

daarbij ook het gespreksonderwerp. 
De gesprekken zijn in de meeste 
gevallen op school. In overleg kunt u 
aangeven om het gesprek online te 
doen via Teams.  
 
We gaan weer op schoolreis ☺ 
 

 
De groepen 3 t/m 7 gaan eind van dit 
schooljaar, na twee jaar zonder 
uitstapjes, eindelijk weer op 
schoolreisje! 
Waar de groepen naartoe gaan en op 
welke dag houden we nog even een 
verassing.  
De kosten voor het schoolreisje zijn 
€27,50 en kunnen worden 
overgemaakt op rekeningnummer 
NL71INGB0001907896 onder 
vermelding van de voor- en 
achternaam en de groep van de 
leerling(en). 
De groepen 1/2 gaan begin van het 
nieuwe schooljaar weer op 
schoolreisje. Mocht u ook deze 
kosten alvast willen overmaken, dan 
kunt u bovenstaande gegevens 
gebruiken.  
 
Ouders waarvoor het betalen van het 
schoolreisje een financiële zorg 
oplevert, mogen samen met juf Karin 
kijken naar een passende oplossing.  
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Voorstelling groepen 3-4 
 
Berichtje van Fela(3a) 
‘Ik was met de klas naar een voorstelling en 
die heette ‘Anders is ook een naam’. 
Ze deden heel grappig. Iemand ging op een 
gieter zitten maar ze deden of het een fiets 
was. Alle dingen hadden ze door elkaar 
gehaald. Een peddel was een fietssleutel en 
een winkeltas was een schilderij. Het was 
ook grappig toen iemand pijn aan zijn hoofd 
had en toen was een bloem het gips en 
moest hij een bloem op z’n hoofd. Het was 
een hele leuke voorstelling.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Workshop 3D pen 
Bij OBS de Flierefluiter hadden ze 
dinsdag 5 april een workshop met 
een 3D-pen. Er kwamen leuke 
kunstwerken uit. Zoals de Eiffeltoren, 
huizen en allemaal andere frutsels. Je 
gebruikte een 3D-pen, plastic draad 
en een tang. Je moest wel oppassen, 
want de pen werd wel 200 graden 
heet! De workshop was voor groep 
7&8.  
Veel kinderen vonden de workshop 
leuk net zoals de vorige twee 
workshops: etsen en beeldhouwen.  
Diego en Danila, groep 6/7B  
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