Jaargang 35 nummer 25

7 maart 2018

een wekelijkse uitgave van Kindcentrum

FEEST!
In de week van 22 tot en met 25 mei viert Kindcentrum Kleinerf een week lang feest vanwege
het 40-jarig bestaan van de school.

Oproep

Gezocht hulpouders voor een speciaal onderdeel
van de feestweek op donderdag 24 mei.
Het programma duurt die dag van 8.00 uur tot
15.00 uur.
Deze ouders moeten ook op woensdagavond
enkele uurtjes beschikbaar zijn voor uitleg van de
donderdagactiviteit.
Wat we die dag ondernemen, houden we graag
nog even onder de pet…. als verrassing.
Graag uw aanmelding voor 16 maart!

KLEINERF, De Mortel

KUNSTBALIE
Groep 7A, 7B en 8 gaan op donderdag 15 maart
naar Cultuurhuis De Eendracht in Gemert om het verteltheater over Anna’s Oorlog door Marjo Dames te
beluisteren. Een indrukwekkend verhaal over de rollen die mensen gespeeld hebben tijdens de Tweede
Wereldoorlog en de betekenis daarvan voor de kinderen van nu.

BOERENBONDSMUSEUM
Op maandag 19 maart bezoekt groep 4-5 het
Boerenbondsmuseum in Gemert. In verband met
het project: Op stap met Jet en Jan, jong in
1910.

LENTEKRIEBELS
Op maandag 19 maart start de Week van de Lentekriebels, een nationale projectweek voor de hele
school. Een week lang worden lessen gegeven
over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.

VORMSELVIERING
Op vrijdag 23 maart vindt in de Mortelse
St.Antoniuskerk de Vormselviering plaats voor
kinderen uit groep 7 en 8.

donderdag 5 april

VEILIG VERKEER NEDERLAND

VERKEERSEXAMEN GROEP 7
theoretische toets en fietsexamen

Over de details van het examen is naar de
ouders van de kinderen van beide groepen 7
een mailtje gestuurd.
Vervolginformatie via Klasbord.

vrijdag 30 maart

STUDIEDAG TEAM

Alle kinderen zijn die dag vrij!

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Vooraankondiging
Oudertevredenheidsonderzoek
Betreft: Oudertevredenheidsonderzoek
Beste ouder,
Graag informeer ik u over het oudertevredenheidsonderzoek dat binnenkort op ons kindcentrum van start gaat. Het onderzoek vindt plaats onder alle ouders.
Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is te horen wat u van het kindcentrum vindt. Wij willen onder meer
van u weten wat u vindt van de opvang, het onderwijs, de algemene ontwikkeling van uw kind,
de communicatie, de voorzieningen en de sfeer. Als wij weten wat ouders van de kwaliteit van
ons kindcentrum vinden, kunnen wij namelijk gericht werken aan de verbetering daarvan.
Werkwijze
U krijgt in week 10 - van DUO Onderwijsonderzoek & Advies - per e-mail een uitnodiging om
een online vragenlijst in te vullen. In deze e-mail vindt u een link waarmee u automatisch in het
beginscherm van de vragenlijst terecht komt. Het invullen van de vragenlijst kost circa 10/15
minuten.
Vragenlijst
De vragenlijst bestaat vooral uit stellingen die u kunt beantwoorden met de volgende mogelijkheden: ‘Helemaal mee oneens’, ‘Mee oneens’, ‘Niet mee eens, niet mee oneens’, ‘Mee eens’ en
‘Helemaal mee eens’. We willen u verzoeken de vragen zo openhartig mogelijk te beantwoorden, gebaseerd op uw eigen ervaringen.
Privacy
DUO Onderwijsonderzoek garandeert de privacy van alle ouders. DUO Onderwijsonderzoek
zorgt er voor dat uw persoonlijke mening niet bij anderen terecht komt. Uw ingevulde antwoorden in de vragenlijst gaan rechtstreek naar het onderzoeksbureau en zij zullen het bestand met
de antwoorden van alle ouders nooit aan ons afstaan. Bovendien zorgt DUO Onderwijsonderzoek & Advies ervoor dat in het rapport individuele ouders niet herkenbaar zijn. Uw antwoorden
komen in geen geval direct bij ons terecht. U kunt de vragen dan ook zonder terughoudendheid
beantwoorden.
Resultaten van het onderzoek
De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in ’t Blaaike en op de website van K.C.
Kleinerf.
Met het invullen van de vragenlijst laat u uw stem horen en levert u een constructieve bijdrage
aan het kindcentrum van uw kind(eren).
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Hartelijke groet,
Sraar Berkens,
directeur kindcentrum Kleinerf.

