
 

 

30-03 Theoretisch 

verkeersexamen  

groep 7 

 

31-03 MR-vergadering 

aanvang 19.15 uur 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

  

De jarigen van de komende week 
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Week 13  28 maart 2022 

  10 januari 2022 

 

Isa 10 

Emma 13 

Silas 11 

Charlotte 6 

Marli 4 

Luuk 8 

Stach 8 

Kasper 8 

Mirre 8 

Feline 11 

Max 12 

Iris 6 

 

Juf Chantal 
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Sociale veiligheid 
Omdat wij het als school erg belangrijk vinden dat kinderen zich veilig voelen op school en in de klas 

nemen wij ieder jaar een anonieme vragenlijst af bij de kinderen van groep 7 en 8. De uitslag van deze 
vragenlijst wordt met de leerkrachten en de leerlingen van de betreffende groepen besproken.  

Misschien kunnen wij ergens meer aandacht aan besteden om ervoor te zorgen dat meer en liefst alle 
kinderen zich prettig en veilig voelen bij ons op school en in de klas.  

De uitslag van de vragenlijst wordt ook naar de Inspectie van het onderwijs gestuurd.  
Dit is een wettelijke verplichting. 

 

Wieltjes op het schoolplein 
Nu het mooier weer wordt zien we steeds meer wieltjes op school 
zoals steppen, skeelers en skateboarden. We begrijpen dat de 
kinderen hier graag mee spelen maar helaas zorgt het voor 
onveilige situaties op het schoolplein. De kinderen op wieltjes gaan 
soms erg hard en dat zorgt voor gevaarlijke botsingen. Als kinderen 
daardoor gewond raken, valt dat onder de verantwoordelijkheid 
van de school. 
Vanuit die veiligheidsoverwegingen hebben we besloten om de 
kinderen alleen nog met het goedgekeurde speelgoed op het plein 
te laten spelen en niet meer met zelf meegenomen wieltjes.  
 

Reminder ouderenquete 
Ons bestuur “Wonderwijs” wil graag op alle scholen een peiling onder de ouders houden over 

ouderbetrokkenheid. Door Corona is dat natuurlijk heel anders geweest dan u gewend was op onze 
school. Wij zijn dan ook benieuwd naar uw ervaringen. Het invullen is niet anoniem.  

De datum om de vragenlijst in te vullen is verlengd tot 1 april. Alvast dank voor de genomen moeite!  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxozfBOoab_3ctrEPekERn7bGCOg-
t1CEdIEe_9KvrTtoyaA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 
Benoemingsadviescommissie 

De komende weken worden er sollicitatiegesprekken gevoerd met kandidaten voor de vacature van een 
nieuwe directeur van De Esdoorn. De Kinderraad heeft besproken wat zij graag zouden zien.  

Ze hebben er goed over nagedacht en er afgelopen donderdag over gesproken met Hennie van Schilt, 
bestuurder van Wonderwijs, die afgelopen week bij onze school op bezoek was. 

U kunt dit lezen in de bijlage. 
 

Bijlagen 
• Dankwoord voor inzameling Oekraïne 

• Uitslag vragenlijst sociale veiligheid 

• Wat verwacht de Kinderraad van een nieuwe directeur 
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