
Tevredenheidsenquête

Jaarlijks nemen wij in het voorjaar de oudertevredenheidsenquête af. Wij willen graag weten hoe

tevreden u bent met het onderwijs op onze school. Inmiddels heeft 24% van de gezinnen de enquête

ingevuld. U kunt deze nog invullen t/m 16 april.

Via Kwieb, onze ouderapp, heeft u de link ontvangen naar de vragenlijst.

Coronamaatregelen

Bij verkoudheidsklachten moeten kinderen thuisblijven om zo de kans op mogelijke verspreiding te

verkleinen. Wij zien dat u als ouder hier kritisch naar kijkt en de kinderen thuis houdt wanneer dit

volgens de richtlijnen nodig is. Wij willen u nogmaals danken voor de prettige samenwerking.

In de bijlage sturen wij u de actuele beslisboom mee. Deze helpt om een juiste afweging te maken of

uw kind naar school mag. Wanneer uw kind 7 dagen met verkoudheidsklachten thuis zit, mag het de

achtste dag weer naar school(mits er 24 uur geen sprake is van koorts). Veel ouders laten hun kind

testen bij klachten. Bij een negatieve uitslag mogen de kinderen direct weer naar school. Voor kinderen

is het belangrijk dat zij via GGD getest worden.

Bij twijfel of vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met school.

MR-verkiezing

We zijn verheugd jullie namens de MR te kunnen meedelen dat zich maar liefst twee kandidaten

hebben aangemeld als MR-lid.

Fijn dat er twee ouders met enthousiasme hebben gereageerd en zich willen inzetten voor de school.

Er is echter maar plaats voor één nieuw lid. Dat betekent dat er een verkiezing volgt. Elk gezin mag via

onderstaande link één stem uitbrengen. Dit kan gedaan worden tot en met 20 april. Daarna worden de

stemmen geteld en zullen we jullie op de hoogte stellen van de uitkomst.

Mogen we jullie voorstellen aan Liesbeth Bakker (moeder van Nanno uit groep 4) en Evelien van

der Sijden (moeder van Mark uit groep 3 en David uit groep 1B):

Mijn naam is Liesbeth Bakker, moeder van Nanno Siccama, groep 4. Hierbij wil ik mij beschikbaar

stellen als MR lid voor de komende periode.

Graag zet ik mij achter de schermen in voor de organisatie rondom de Don Bosco school.

Hallo allemaal. In de nieuwsbrief van 19 maart stond een oproep voor een nieuw MR-lid. Ik heb

mij daarvoor opgegeven en stel mij graag aan jullie voor.

Ik ben Evelien van der Sijden. Getrouwd en moeder van Mark (groep 3) en David (groep1b). Drie

dagen in de week werk ik als kredietadviseur bij een klein bedrijf net buiten Wieringerwerf. Ik



heb mij opgegeven om lid te worden van de MR omdat ik een positieve bijdrage wil leveren aan

het reilen en zeilen op de Don Bosco. Het lijkt mij prettig om inspraak te hebben in de keuzes die

gemaakt worden op school. Op een positief kritische manier meedenken is waar ik voor sta.

Link om een stem uit te brengen:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYU1al0zIcTPOGZWvE2Xdwf2eZJUq8YMwYhjFFmt

oSakOoiQ/viewform?usp=sf_link

Fysiotherapie op de Don Bosco

IS uw KLEUTER KLAAR VOOR HET SCHRIJVEN IN GROEP 3?

Een kleuter leert spelenderwijs knippen, kleuren, tekenen en
vouwen. Dit helpt het ontwikkelen van de fijne handmotoriek en
de voorkeurshand. Kleuters die moeite hebben met deze
vaardigheden zullen deze taken veelal ontwijken en/of op een
onjuiste manier uitvoeren.

Problemen met de fijne motoriek en de schrijfmotoriek kunnen
zich uiten in: moeite met bewegen van kleine objecten in de
hand, moeite met knippen, gespannen pengreep, een hoge druk
op het potlood en op het papier, pijn in de hand, moeite met
kleuren binnen de lijnen en moeite met het schrijven van de
eigen naam.

Als een kind in groep 3 problemen heeft met het leesbaar schrijven dan kan dit van invloed zijn op de
ontwikkeling van de spelling. Dit gaat ten koste van zijn werkcapaciteit. Daarom vinden wij het
belangrijk om dit probleem tijdig te kunnen begeleiden.

Door de periode van thuisonderwijs is er mogelijk minder specifieke begeleiding geweest op het gebied
van de fijne motoriek.  Sommige kinderen hebben hierdoor extra begeleiding nodig om straks een
goede stap te maken naar groep 3.

De Kinderfysiotherapeut kan hierbij helpen. De kinderfysiotherapeut kan bij de kleuter een motorische
test afnemen en kijken of de motoriek voldoende is om het schrijfproces in groep 3 te kunnen volgen.
Ook wordt er gekeken of het kind startklaar is om te schrijven in groep 3 door middel van een
specifieke test voor het uitvoeren van pen- en papiertaken.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Dora Ben Iyar-van Kroonenburg, kinderfysiotherapeut
op de Don Bosco school en bij Kinderpraktijk Paramee, 0229-284343 of 06-30267441.

**Kinderfysiotherapie zit 18x in de basisverzekering en er is geen verwijzing van de huisarts nodig.
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