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Leerlingenquete.
In de maand april is er onder de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een leerling enquête afgenomen. Dit is, naast de
ouderenquête en de personeelsenquête, een derde poot van Scholen met Succes waarmee de scholen van de
vereniging hun kwaliteit in beeld krijgen.
De uitslag van de enquête is voor ons belangrijk om te kijken hoe we ervoor staan en op welke onderdelen we goed
scoren, maar ook juist op welke onderdelen niet, zodat we daar werk van kunnen maken. Je hebt zelf natuurlijk al
veel onderdelen in beeld maar om door de bril van een ander te kijken kan heel verhelderend werken. Deze keer
hadden de kinderen de bril op.
Binnen het team en de verschillende geledingen gaan we de uitslag en aandachtspunten bespreken.
Hier nu een korte blik op de uitslag:
Een totaal rapportcijfer:

65. Welk rapportcijfer zou je deze school geven? (1 = heel slecht, 10 = heel goed)

Een paar toppers:
7. Hoe leuk vind je werken met de computer?

8. Hoe leuk vind je samen met andere kinderen werken?

9. Hoe leuk vind je zelfstandig werken?

14. Hoe leuk vind je levensbeschouwelijke vorming of godsdienstonderwijs? Als je het vak niet hebt, hoef
je bij deze vraag niets in te vullen.

19. Is het leuk met de kinderen waarmee je aan een tafeltje zit?

20. Vind je het leuk op de plek waar je nu zit?

41.Helpt de juf of meester je als je dat nodig hebt?

42. Helpt de juf of meester je met het werken op de computer als je dat nodig hebt?

57. Vind je het leuk als je tussen de middag op school moet overblijven? Als je nooit overblijft, hoef je bij
deze vraag niets in te vullen.

63. Denk je wel eens: "Zat ik maar op een andere school"?

Een paar aandachtspunten:
5. Hoe leuk vind je rekenen?

6. Hoe leuk vind je taal?

10. Hoe leuk vind je geschiedenis?

11. Hoe leuk vind je aardrijkskunde, topografie?

12. Hoe leuk vind je natuur, biologie?

23. Heb je het naar je zin in de groep?

25. Vind je het klaslokaal gezellig?

26. Vind je het rustig genoeg in de klas?

38. Luistert de juf of meester goed naar je?

60. Vind je het leuk om naar school te gaan?

Dit verbaasde ons?
13. Hoe leuk vind je techniek?

27. Zijn er duidelijke regels over wat wel en niet mag?

43. Krijg je extra opdrachten als je snel klaar bent?

Zoals al gezegd, we gaan hier samen kritisch naar kijken en onze punten oppakken waar we aan gaan
werken.
U hoort hier vast nog meer van.
Groep 1abc.

We hebben stap 1 gezet (zie Vlinderbrief 161733) en gaan nu stap 2 in:
Stap 2:

Welke kinderen gaan naar groep 1 / 2 ?
Persoonlijk gesprek met betreffende ouders in mei
Duidelijkheid week 23/24, 7 – 16 juni

Soms is er al een beetje een overlap tussen fase 1 en 2 geweest maar we zitten nu in de afronding. Centraal
blijft staan dat we dit traject in overleg met u lopen. We proberen er zo uit te komen. Als dit niet gaat
lukken bv omdat er één groep te groot gaat worden, gaan we onze invulling met betreffende ouders
bespreken.

Creablok Bovenbouw, groep 5 t/m 8.

Zo aan het eind van het schooljaar staat er weer
een creablok gepland. We willen op 4
vrijdagmiddagen verschillende technieken
aanbieden. Wij zitten op dit moment o.a. te denken
aan: schilderen, solderen en techniek. Maar er is
nog plaats voor veel meer ideeën. Wij zoeken voor
deze middagen nog wel wat helpende handen. Het gaat om de vrijdagmiddagen 2,9, 23 en 30 juni. We
maken daar twee keer twee lessen van. We beginnen om half één.
Als u kan en wil helpen, mag u zich opgeven bij één van de leerkrachten van de bovenbouw. Graag zo snel
mogelijk, dan kunnen we het aantal verschillende technieken daarop aanpassen.
Leerlinenquete.Misschien heeft u nog een leuk idee dat in twee middagen is te realiseren, dan staan wij
daar voor open.
Meta

Naschoolse activiteiten Brede school De Wolden

Er zijn weer leuke activiteiten te doen voor kinderen. We hopen natuurlijk op veel enthousiaste
deelnemers. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden snel op de website
www.actiefnaschooltijd.nl. Ook vind je hier meer activiteiten die te doen zijn in de rest van De Wolden.
Activiteiten in de maand mei in Zuidwolde en omgeving
Wanneer?
23 mei
27 mei

Wat?
Voor wie?
MTB, bootcamp en bosspel groep 3 t/m 8
Stoepkrijtfestijn
Alle leeftijden

Georganiseerd door?
Diverse organisaties
Doomijn en Zwembad

Activiteiten in Zwembad de Waterlelie Zuidwolde
Van 17 mei t/m 5 juli zijn er iedere woensdagmiddag van 14:30 tot 16:30 uur leuke activiteiten in het
zwembad te doen. Denk aan: glijbaanrace, spijkerbroekhangen, hoogste bommetje en nog veel meer! Jij
komt toch ook?!
Sport en Cultuurweek 2017
Ga jij deze zomer, om wat voor reden dan ook, niet op vakantie? Meld je dan aan voor de Sport- en
Cultuurweek 2017! Van 21 t/m 25 augustus 2017 een week lang plezier in en om Havelte. De Sport- en
Cultuurweek wordt georganiseerd voor kinderen uit groep 3 t/m 8 die om verschillende redenen niet op
vakantie gaan. De organisatie is in handen van de beweegcoaches uit Westerveld, de jongerenwerkers van
Welzijn de Wolden en de sportfunctionarissen van Hoogeveen en De Wolden. De organisatie wordt
ondersteund door een grote groep vrijwilligers. Wij zetten ons in om de kinderen een week lang overdag
onbezorgd te laten genieten.
Meer informatie en aanmelden
Deelnemen aan de Sport- en Cultuurweek is gratis.
Aanmelden kan tot 1 juli 2017 bij:
Yvonne Hooijer, Welzijn De Wolden
T: 0528-378686
E: Yvonnehooijer@welzijndewolden.nl

