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Tevredenheidsonderzoeken 

Deze week starten wij een oudertevredenheidsonderzoek. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Duo Onderzoek & 

Advies. 

U krijgt rechtstreeks van het onderzoeksbureau een link 

toegestuurd om de vragenlijst in te vullen. 

Graag brengen wij dit onderzoek onder uw aandacht; 

Bent u tevreden over ons? Laat het vooral weten! 

Bent u ontevreden over ons? Laat het ook vooral weten! Om een betrouwbaar beeld te 

krijgen, hebben we een flinke respons nodig.  

We hopen dat u allemaal de vragenlijst invult en bevelen deze dus van harte bij u aan. 

Na het onderzoek onder de ouders houden we ook een onderzoek bij de leerlingen van 

de groepen 6, 7 en 8. Ouders van deze leerlingen zijn hierover geïnformeerd.  

 

Kersttocht Peelo 
Net als vorig jaar wordt er ook dit jaar een Kersttocht georganiseerd door de wijk Peelo. 

De organisatie is weer veel potjes nodig. Daarom wordt er nu al vast gevraagd om glazen 
potjes te sparen. (geen Olvarit potjes, deze zijn te klein)  De potjes kunnen vanaf 12 

december meegenomen worden naar ons kindcentrum.  

Wilt u de etiketten er thuis afhalen? Alvast bedankt! 
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Godsdienstige vorming 

Bij de kleuters vertellen we vanuit de Prentenbijbel. De 
Prentenbijbel is een dik prentenboek vol Bijbelverhalen geschreven 

in eigentijdse, kindgerichte taal. Deze week vertellen we het 
verhaal over De verborgen baby. Mozes wordt geboren terwijl de 

Israëlieten nog steeds in Egypte wonen, waar Jozef hen naartoe 

heeft gehaald door de grote hongersnood in Israël. Inmiddels 
wonen en werken ze daar al heel veel jaren voor de farao die ze als 

slaven behandeld. De farao heeft gezegd dat alle eerstgeboren 

zonen van de Israëlieten moeten worden gedood bij de geboorte, 
het volk wordt veel te groot naar zijn zin. Maar de moeder en zus 

van Mozes bedenken een list waardoor ze Mozes zijn leven redden en hij zelfs opgroeit 
aan het hof van de farao. 

 

Voor de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode Kind op 
Maandag. 

Deze week: Nu is het genoeg. De Israëlieten klagen over het 
eten in de woestijn. In Egypte hadden ze komkommers en 

watermeloenen, nu alleen maar dat manna. Als God hun geklaag 

hoort, zegt hij dat het genoeg is: hij laat kwartels uit de hemel 
komen, zo veel dat het ze uiteindelijk hun neus uit zal komen. 

Later hebben Mirjam en Aäron kritiek op Mozes. Daarna wordt 

de huid van Mirjam zo wit als sneeuw. Zeven dagen later kan ze zich weer bij de mensen 
voegen zodat ze verder kunnen trekken. Bijbel: Numeri 11 en 12. 

Positive Behaviour Support 

Op ons Kindcentrum werken we met gedragsverwachtingen. 

Voor lang niet alle kinderen is het vanzelfsprekend wat er van 

hen verwacht wordt. Daarom bespreken we dit in de groepen 

en wordt goed gedrag aangeleerd. 

Elke veertien dagen staat er een gedragsverwachting centraal. 

De regel van deze week is: loop rustig door de school. 

We hebben het dan over de volgende stappen:  

- loop rustig 

- praat zachtjes 

- geef elkaar de ruimte 

- houd de deur voor elkaar open 

Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar! 

Welkom 

Bij de peuters is Floris komen spelen. Gezellig dat je er ook bent 

en we wensen je een fijne tijd toe.  

 

Nieuws uit de MR 

Vorige week dinsdag hebben wij een gezamenlijke vergadering gehad met de OR. We 

hebben de financiën en de jaarverslagen besproken. Daarna hebben we apart van elkaar 

verder vergaderd. De MR heeft de managementrapportage besproken. Dit is een 

document, waarin de doelen staan waar ons kindcentrum dit schooljaar aan gaat werken. 

Verder hebben we afgesproken dat we vanaf nu voorafgaand aan iedere vergadering de 

vergaderpunten in de nieuwsbrief zullen delen. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, 

kunt u deze mailen naar mr.descharmhof@ckcdrenthe.nl of juf Gea, juf Heleen, juf 

Miranda, Romy Nijenhuis, Ronald Bousema of Irma Biesma aanspreken.  
Wist u dat we op zoek zijn naar nieuwe kandidaten voor de MR? Opgaven ontvangen wij 

graag op bovenstaand e-mailadres. 
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