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Pluim van de maand 
De pluim van de maand gaat deze week naar de mensen van de 

lustrumcommissie. Na maanden van voorbereiding zijn zij er in geslaagd 
om alle kinderen van Stichting Talent een prachtige en ontspannen dag te 

laten beleven in Duinenzathe en voor de leerkrachten een avond te 
organiseren waar onderwijs even werd gelaten voor wat het was en waar 

met elkaar een heel gezellig feestje werd gebouwd.  
 

Start schoolzwemmen 
Op de vrijdag na de meivakantie starten de groepen 3 t/m 8 weer met het 

schoolzwemmen. Om zoveel mogelijk aan te kunnen sluiten bij de 
individuele zwemvaardigheid inventariseren wij welke zwemdiploma’s 

ieder kind heeft. Deze gegevens leveren wij aan bij het personeel van het 

zwembad.  
 

Einde schoolfruit 
De afgelopen maanden hebben we deelgenomen aan het EU project 

Schoolfruit. Dit project loopt tot de meivakantie en is dus hierbij 
beëindigd. Met het project schoolfruit willen we uitstralen en kinderen 

laten beleven hoe lekker en gezond fruit is. Wij hopen dan ook dat de 
kinderen, ook nu het fruitproject vanuit school is gestopt, toch dagelijks 

van hun stukje fruit blijven genieten.  
 

Gymlessen in de Spronk 
Het was de afgelopen jaren de gewoonte om na de meivakantie te gaan 

gymmen op het sportveld. We willen graag goed gym onderwijs geven en 
daarbij hoort continuïteit. Het geven van buiten gym is sterk 

weersafhankelijk. We hebben de Gemeente bereid gevonden om het 

vervoer naar de Spronk ook na de mei- vakantie te bekostigen. Dit 
betekent dus dat we op dinsdagmiddag gewoon in de Spronk blijven 

gymmen en op vrijdag gaan we schoolzwemmen. 

BELANGRIJKE DATA: 
 
19-04 t/m 05-05 : Mei-vakantie 
07-05   : Oud papier 

16-05   : MR-vergadering 
21-05   : Schoolreis groep 1 t/m 4 (Landgoed Nienoord) 

23-05   : Schoolreis groep 5/6 (attractiepark Slagharen) 
30-05 t/m 02-06   : Hemelvaartsweekend (vrij) 
03-06   : Oud papier 

04-06   : Schoolreis groep 7/8 (attractiepark Slagharen) 
08-06 t/m 12-06 : Pinksterweekend (vrij)* 

 
*Op 12-06 zijn de kinderen vrij, terwijl alle leerkrachten binnen Stichting Talent dan 
hun jaarlijkse gezamenlijke studiedag hebben. 
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Ouderraadpleging schooltijden   
Half maart hebben wij alle ouders gevraagd hun mening te geven over 
een eventuele overgang naar andere schooltijden. De 
medezeggenschapsraad is enorm blij met de grote respons op deze 
enquete. Na alle formulieren te hebben geteld en gescoord is de stand van 
zaken als volgt:  
  
Aantal uitgedeelde enquêtes: 53  
Aantal ingevulde enquetes: 43  
Deze 43 ingevulde enquetes vertegenwoordigen 60 kinderen.  
Percentage voor handhaving huidige tijden: 40%  
Percentage voor overgang naar andere tijden: 60%  
  
Op vraag 3 (Als er verandering van schooltijden komt, dan gaat mijn 
voorkeur uit naar......) geeft: 
 
17% de voorkeur aan het continurooster  
 
83% de voorkeur geeft aan het combinatierooster  

  
Bij de opmerkingen geeft een aantal ouders aan dat zij het belangrijk 
vinden dat leerkrachten achter de uiteindelijke keuze kunnen staan.  
  
Hoe verder?   
Ook de leerkrachten hebben een stem in dit proces. Zij beraden zich de 
komende weken op de uitslag van de enquête. Zij bespreken dit 
vervolgens in de medezeggenschapsraad. Voor verandering van 
schooltijden is zowel instemming van de oudergeleding van de MR als van 
de personeelsgeleding vereist.  
  
Het streven is om uiterlijk eind mei de definitieve keuze kenbaar te 
kunnen maken. 

 

 
 

 
 
 
 

 


