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Beste ouders en/of verzorgers,  

 

Deze nieuwsbrief start ik met een korte reminder over de peiling oudertevredenheid. Vorige 

week heeft u een vragenlijst hierover ontvangen. Het invullen van de vragenlijst gebeurt door 

het zwart maken met pen of zwart potlood van een hokje en neemt hooguit tien minuten in 

beslag. De lijst kunt u in een gesloten envelop in de groep van uw zoon/dochter inleveren. U 

heeft hiervoor tot 22 november de tijd. Dan worden de gesloten enveloppen doorgestuurd 

naar het adviesbureau. Daar worden de enveloppen geopend, waarna de vragenlijsten door 

het bureau worden verwerkt. Om een representatief beeld te krijgen is het belangrijk dat 

zoveel mogelijk ouders meedoen. 

Tot nu toe hebben we pas van 40 ouders de enveloppe ontvangen. Ik doe hierbij dus een 
dringende oproep aan u om de enquête in te vullen en mee te geven met uw zoon/dochter. 

En, mocht u vragen hebben, stel ze gerust. We kunnen dan altijd samen even kijken hoe we 

deze kunnen beantwoorden.  

Ook úw mening is belangrijk voor ons! 

 
De leerlingen-enquête is inmiddels afgenomen. 

 

Op 29 november wordt er een bijeenkomst georganiseerd, waarbij u kunt meepraten over 

de jeugdhulp in Lelystad. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Centrum 

Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland. U kunt zich hiervoor aanmelden via 

j.martina-doodkorte@cmo-felvoland.nl 

 

Vorige week vrijdag is er Sint-Maarten gelopen bij de bewoners van de Buizerd. Deze 

bewoners zien hier altijd erg naar uit en onze so-leerlingen ook. De leerlingen worden altijd 

enorm verwend met snoepgoed en mandarijnen. Echt een feest voor oud en jong dus. 

 
 

En meteen er achteraan kwam daar de Goedheiligman het land binnen. Op school zijn er nog 

geen versieringen te zien. Daar beginnen we volgende week pas mee. Voor sommige 

leerlingen is het echt een feestje, voor anderen is het een lastige tijd met alle spanning en 

zaken die net anders lopen. U zult dat misschien wel herkennen bij uw zoon/dochter. We 

willen hier ook echt rekening mee houden en hebben ook tips naar elkaar om hier goed mee 

om te gaan. Heeft u speciale aandachtspunten voor de groep wat betreft uw kind, geef het 

alstublieft aan. Zo houden we het fijn voor iedereen. 
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Woensdagochtend was er weer een groep ouders op school die met elkaar versieringen 

hebben gemaakt voor de school en ons echt geweldig hebben ondersteund om alles voor 

elkaar te brengen. 

Hartelijk dank hiervoor. 

 
 

Afgelopen maandag tijdens de studiedag hebben we een workshop gehad van de stichting 

Taalvorming. Hyke van Til heeft met ons de taalrondes gedaan om weer op andere manieren 

de woordenschat te stimuleren bij onze leerlingen. Het gaf weer een aantal nieuwe ideeën 

die in de groep kunnen worden toegepast. Ook voor niet-sprekende kinderen had Hyke tips. 

Aangezien we in de afgelopen periode ook de taaltoetsen hebben afgenomen en weer bezig 

zijn met de didactische planning voor de komende periode, konden alle tips en nieuwe 

mogelijkheden direct verwerkt worden in de voorbereiding van de lessen. 

Een mooie en zinvolle dag met elkaar. 

 
 

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het hele team 

 

 

Gerry van Vliet 

 


