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Beste ouders, 
  
Na een heerlijke week herfstvakantie, zijn we deze week weer gestart. De tweede periode van het schooljaar is gelijk 
één van de drukste periodes van het schooljaar. 
De komende maanden staan vooral in het teken van de diverse festiviteiten. (Sint Maarten, Sinterklaas en 
Kerst)  Ook zijn er de komende weken gesprekken met de ouders van groep 7en 8. 
Afgelopen maandag hadden de kinderen nog een extra dagje vrij, maar het team had die dag een personeelsdag van 
de stichting SALOMO, waar de school onder valt. 
In de komende weken komen op school de activiteiten voor de tevredenheids enquête in de aandacht. 
In deze nieuwsbrief informeren wij u daar al over, zodat u weet wat u kunt verwachten. Ook de leerlingen van groep 
5 t/m 8 en de leerkrachten gaan een enquête invullen De uitkomsten van de enquêtes worden meegenomen in het 
meerjarenbeleid voor de komende 4 jaar. 
Dit meerjarenbeleid is onderdeel van het schoolplan voor de periode 2019-2023. Dit schoolplan, wat we in de 
periode januari-juni 2019 moeten gaan maken/vernieuwen, is het “spoorboekje” van de school met alle informatie 
over onderwijs en plannen voor de periode 2019-2023. 
Mocht u vragen hebben over de enquêtes dan kunt u altijd even bij de directie langskomen voor meer informatie.   
  
Met vriendelijke groet, namens de directie, Evert Jonker 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tevredenheidspeilingen 2018 
 Geachte ouders en/of verzorgers, 
Om een goed beeld van de kwaliteit op de scholen te krijgen, hecht (naam bestuur) veel waarde aan het oordeel van 
de directe gebruikers, te weten: de ouders, de leerlingen en het personeel. Het bestuur heeft daarom besloten op al 
haar scholen een kwaliteitsonderzoek te willen houden. Dit onderzoek zal plaatsvinden door middel van een 
tevredenheidspeiling. Er wordt een drietal tevredenheidspeilingen afgenomen: voor ouders, voor leerlingen uit de 
groepen 5 t/m 8 en voor het personeel.  In de week van 12 november worden de uitnodigingen voor de 
ouderenquête naar u verstuurd. 
Er wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen over de school en het onderwijs. Deze vragen worden verwerkt en 
gerapporteerd. Ook zullen de leerlingen (groepen 5 t/m 8) en leerkrachten een vragenlijst invullen. 
De vragenlijst is opgesteld door het onafhankelijke bureau "Scholen met Succes" en is inmiddels op zo'n 1.700 
andere scholen gebruikt. Alle gegevens uit de peiling worden door dit bureau anoniem verwerkt en gerapporteerd. 
Het bestuur en het managementteam van de school ontvangen de rapportage en niet 
de ingevulde vragenlijsten. Uit de rapportage is geen individuele score af te leiden. De 
uitkomst van het onderzoek kan per school worden vergeleken met de andere scholen 
van het bestuur, maar ook met referentiescholen in het land. 
De verwachting is dat de rapporten in de week van 17 december  in ons bezit zijn. De 
hoofdlijnen van de rapportage worden aan ouders /verzorgers en personeel 
bekendgemaakt, de onverkorte versie komt ter inzage op de eigen school te liggen. 
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DATA / ACTIVITEITEN 
November 
2                  Luizencontrole 
9                  BaVinci Code 1.1, 13.00 – 15.00 uur 
15                Finale Voorleeswedstrijd 
16               BaVinci Code 1.2, 13.00 – 15.00 uur 
17                Aankomst Sinterklaas in Nederland 
23                BaVinci Code 1.3, 13.00 – 15.00 uur 

JARIGEN 
2 nov. t/m 8 nov. 
Groep: 
5 A:   Joep 
5 C:   Adnan, Jens, Jeroen, Macy 
7 A:   Maura 
8 B:   Floor 
 
 



We hopen dat u de tijd neemt de vragenlijst in te vullen. Hoe hoger de respons, hoe groter de betrouwbaarheid van 
de uitslag van de peiling. Zo kunnen wij het juiste kwaliteitsbeleid voor onze scholen bepalen. 
Met vriendelijke groet, 
B. Custers, directeur-bestuurder Salomo 
 
BaVinci Codes 
Volgende week vrijdagmiddag 9 november start de bovenbouw met de BaVinci Codes! Alle kinderen hebben 
ondertussen hun keus kunnen maken, dus we gaan bijna van start. 
De workshops vinden plaats op 9,16 en 23 november van 13.00-14.30 uur.  
Voor de workshops zijn wij echter nog op zoek naar: 
 

 Hulpouders bij de workshop Haken (u begeleidt dan een klein groepje bij de gekregen 
opdracht) 

 Helaas kan het Rode Kruis ons niet komen assisteren bij de workshop EHBO.  
 Juf Marloes zal deze workshop geven, maar wij zijn nog op zoek naar een huisarts, 

verpleegkundige, arts of iemand met EHBO-ervaring die één of meerdere keren wil komen 
assisteren of iets wil komen vertellen over zijn/haar beroep. 

 
 
 
School versieren voor Sint en Kerst 
Onze Ouderraad kan nog wel wat hulp gebruiken bij het versieren van de school en de dependances voor de 
komende feestactiviteiten, Sinterklaas en Kerstmis. De data vindt u hieronder: 
 

  16 november   19.30 uur                  Sinterklaas: school versieren 
    9 december    19.30 uur                  Kerstmis:  school versieren 
  21 december    19.30 uur                  Kerstmis: alles afbreken en opruimen 

 
U kunt zich aanmelden bij or@bavinckschool.nl Deze avonden zijn altijd reuze gezellig, koffie/thee en wat lekkers 
staat klaar, maar het mooiste zijn de gezichten met verwondering van de leerlingen  de volgende ochtend! Daar 
doen we het allemaal toch voor!! 
 
St. Maarten 
Volgende week vrijdag, 9 november, gaan de leerlingen van de groepen 1 en 2 weer op pad met hun lampion om 

een klein stukje rondom school te lopen. Daarbij gaan ze zingen bij een lid van de 
Ouderraad waar een lekkere traktatie op hen ligt te wachten. Zo kunnen alvast de 
mooiste liedjes geoefend worden voor 11 november. 
Bij slecht weer wordt er een rondje in de school gelopen. 
Niet alleen de kleuters, maar ook andere groepen zijn in de ban 
van St. Maarten. In groep 4B hangen er hele mooie 
lampionnen met zelfgemaakte gedichten, ware kunstwerken! 
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Social Schools 
Afgelopen dinsdagavond was er een informatieavond over Social Schools. Waarschijnlijk heeft deze app voor u geen 
geheimen meer, gezien de zeer lage opkomst. Een beetje jammer wel voor juf Annemarijn,aangezien ze een mooie 
presentatie voor u klaar had staan.  

mailto:or@bavinckschool.nl


Toch heeft ze nog een tip voor u over het versturen van een  privé bericht in Social Schools , hoe gaat dit en wie kan 
dit zien? Alle antwoorden hierop vindt u wanneer u deze link gebruikt: 
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360018020012  
 
 
 
 

https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360018020012

