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Samenvatting
Tevredenheidsenquête DUO 2022
Hartelijk dank aan de ouders voor het invullen van de tevredenheidsenquête! Deze is tevens
door medewerkers en de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 ingevuld.
Fijn om te lezen wat we goed doen en wat gewaardeerd wordt.
Uiteraard geeft zo’n enquête ook inzicht in de dingen die we kunnen verbeteren.
Dit is met het team en de kindcentrumraad besproken.
Daar gaan we mee aan de slag. Via deze link komt u bij
een samenvatting van de enquête.

Thema ‘de boerderij’
in groep 1 en 2

kalender
8 april
Octopodium met
(groot)ouders groep 1b, 1c
en 2b: aanvang 11.30 u.
aula open vanaf 11.15 u.

11 april
Eiertikwedstrijd

13 april
Paasspeurtocht groep 1-2
’s Middags: Scholenvoetbal
Uden voor groep 7 en 8

14 april
Verkeersexamen praktijk

15 april
Crea ochtend groep 5-8

18 april
2e Paasdag: Kinderen zijn
vrij

19 april
Kennismaking nieuwe
kleuters
Diploma uitreiking verkeer

20-21 april
IEP eindtoets

22 april
Koningsspelen

25 april t/m 6 mei
Meivakantie

10 mei
Instroom nieuwe kleuters

De eiertikwedstrijd en paasspeurtocht
Op maandag 11 april vindt onze jaarlijkse eiertikwedstrijd weer plaats.
De groepen 1 t/m 4 tikken om 10.50 uur en de groepen 5 t/m 8 tikken om
11.30 uur een eitje.
Wanneer het weer het toelaat, vindt dit alles plaats rondom het
buitenpodium. U bent dan van harte welkom om onze tikkers aan te
moedigen!
Op woensdagochtend 13 april hebben de kinderen van de groepen 1 en 2
een paasspeurtocht.

De Sperwer
Jan uit groep 7a laat op school een (gevonden)
dode sperwer zien. De interesse om zo’n
roofvogel van dichtbij te zien is groot. Spontaan
wordt er informatie over opgezocht op internet.
Mogelijk is het een mannetjessperwer. De
vrouwtjes zijn blijkbaar veel groter…

Creaochtend onderbouw!
Als vanouds. Kinderen, ouders
en leerkrachten genieten!

wist u dat...
• De rondleidingen in het kader van de schoolkeuze op dit moment plaatsvinden?
• We diverse snuffelstagiaires hebben vanuit het voortgezet onderwijs?
• Er gisteren beelden geschoten zijn voor een promotievideo van GOO, om toekomstige
collega’s te interesseren voor een baan in ons onderwijs of opvang?

Meer informatie Techtown Boekel: https://www.techtownboekel.nl

