
Meivakantie

Nog één lesweek te gaan en dan is het meivakantie. De vakantie start op zaterdag 24 april en duurt t/m

zondag 9 mei. Maandag 10 mei start school weer. In deze lesweek valt ook het Hemelvaartsweekend.

De kinderen hebben daarom op donderdag 13 en vrijdag 14 mei vrij.

Een overzicht van de vakanties, vrije dagen en studiedagen vindt u in Kwieb en op de website:

https://www.rkdonbosco.nl/pg-32866-7-130923/pagina/vakanties_en_verlof.html

Tevredenheidsenquête - ouders

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 51% van de gezinnen de enquête

ingevuld. Volgens betrouwbaarheidsnormering een voldoende percentage om een goede conclusie te

kunnen trekken. Wij hebben de tijd voor deelname aan het onderzoek verruimd. U kunt de vragenlijst

invullen t/m 18 april. Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld, dan kunt u dat via de link in Kwieb nog

doen.

Tevredenheidsenquête - leerlingen

Niet alleen ouders, maar ook leerlingen uit groep 6, 7 en 8 vullen jaarlijks in het voorjaar de

tevredenheidsenquête in. Uit de enquête blijkt dat de leerlingen onze school gemiddeld een cijfer

geven van 8,4. Een cijfer waar wij als team trots op zijn.

De komende weken analyseren wij met het team en de Medezeggenschapsraad de uitkomsten van de

tevredenheidsenquête van zowel de leerlingen als de ouders. Daarna zullen wij u informeren met een

uitgebreidere terugkoppeling.

Koningsspelen

Binnen de huidige coronamaatregelen mogen er nog geen groepen gemengd worden en is ouderhulp

nog niet wenselijk. Een sportdag met de andere scholen en andere groepen is helaas niet haalbaar. Wij

hebben daarom besloten de sportdag met Koningsspelen te annuleren. De kleuters hebben deze dag

een verkort sport- en spelprogramma.  In de groepen 3 t/m 8 wordt kort aandacht besteed aan de

Koningsspelen.

We blijven positief en hopen dat er snel meer mogelijkheden voor de kinderen zijn om groeps- en

schoolactiviteiten te organiseren. In overleg met de ouderraad beraden wij ons over een feestweek in

de laatste schoolweek. Een sportdag zal onderdeel worden van de mogelijke feestweek. Wij willen

middels de feestweek niet alleen de activiteiten gedurende het schooljaar annuleren, maar deze op

een ander moment terug laten komen. Wij hopen op positieve ontwikkelingen rond de

coronamaatregelen, zodat de feestweek aan het einde van het schooljaar ook gerealiseerd kan worden.

https://www.rkdonbosco.nl/pg-32866-7-130923/pagina/vakanties_en_verlof.html


GGD: heb jij de Kindermonitor al ingevuld?

GGD Hollands Noorden onderzoekt de gezondheid en het welzijn van 0 t/m 11 jarige kinderen uit de

regio Noord-Holland Noord. Help jij mee? Ga naar www.kindermonitorHN.nl en vul de vragenlijst

anoniem in. 1 op de 15 deelnemers wint een bol.com bon t.w.v. €10 en onder alle deelnemers

worden 4 weekendjes weg naar keuze verloot t.w.v. €250.

Deze vragenlijst brengt de gezondheid en het welzijn van de jongste inwoners in beeld. Zeker in deze

corona crisis is inzicht in de gezondheid erg belangrijk! De resultaten worden door GGD HN en

gemeenten gebruikt als input voor het gezondheidsbeleid. Ga voor meer informatie over het

onderzoek naar www.ggdhn.nl/kindermonitor

http://www.kindermonitorhn.nl
http://www.ggdhn.nl/kindermonitor


Gemeente Hollands kroon - Activiteiten voor de jeugd!

ZIe ook de flyer in de bijlage.

De regiogemeenten van de Kop van Noord-Holland organiseren voor de derde keer activiteiten voor

jongeren van 4 t/m 25 jaar.

Activiteiten in de meivakantie!

In de meivakantie organiseren we verschillende activiteiten. Van sportief tot gamen, tot op zoek naar

schatten met het hele gezin. Wil je graag cyberagent worden? Doe dan mee met Hackshield en help de

politie en Burgemeester om cybercriminaliteit tegen te gaan. Voor meer informatie en aanmelden ga

naar https://viralspot.nl/gemeente-hollands-kroon/

 
Cake & Bake Cup!

LINK Projecten organiseert voor alle jeugd van 4 t/m 21 jaar, uit de gemeentes Den Helder, Hollands

Kroon, Schagen en Texel, de Cake & Bake Cup 2021!

Vanaf vrijdag 23 april lanceren zij vier weken achter elkaar een bak-opdracht. Wil je kans maken op

mooie prijzen? Stuur dan jouw eindresultaat op! Voor meer informatie ga naar

https://viralspot.nl/cake-bake-cup/

https://viralspot.nl/gemeente-hollands-kroon/
https://viralspot.nl/cake-bake-cup/

