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Hopelijk heeft iedereen een fijn paasweekend gehad en genoten van de extra vrije dagen.
Afgelopen donderdag vierden wij op school het Lentefeest.
Fijn dat de AC ons hierbij weer kon ondersteunen met het
regelen van de spullen. Alle leerlingen mochten van te voren
kiezen wat ze wilden eten voor de lunch. Tijdens de lunch kon er gesmuld worden van een eitje,
croissant, krentenbol, bolletje met kaas of ham, rauwkost en ontbijtkoek. In de middag werden er
leuke activiteiten in de klas gedaan. Afgelopen week hebben alle groepen de Happy Stones in Ens
verstopt, we hopen heel wat mensen in Ens een geluksmomentje te bezorgen met het vinden van
de Happy Stone van de Regenboog. Misschien heeft u zelf al een steen gevonden?
Francien Soeter

Schoolreisje/ kamp
Helaas zijn alle maatregelen op dit moment nog niet zo versoepeld dat het schoolreisje en het
kamp in april kunnen doorgaan.
We hebben wel alvast gekeken naar een andere datum, zo ver mogelijk in dit schooljaar. Hopelijk
zijn de maatregelen dan zo versoepeld dat we dan wel op schoolreisje en kamp kunnen.
Kamp zal van woensdag 30 juni t/m vrijdag 2 juli zijn en het schoolreisje op donderdag 1 juli. Daarnaast zijn we ook aan het nadenken voor andere leuke alternatieven mocht beide of één van twee
toch niet kunnen plaatsvinden.
Ouderavond andere schooltijden
Zoals er al in een eerdere Nieuwsboog heeft gestaan, is er op woensdag 14 april een online voorlichting over andere schooltijden. In de bijlage vindt u de uitnodiging voor deze avond. In Parro
hebben al heel wat ouders aangegeven of ze er wel/niet bij kunnen zijn, fijn.
We hopen zo veel mogelijk ouders 14 april, online, te mogen begroeten.
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Sportweg 22
8307 AN Ens
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Leerling-enquête
Om zich goed te ontwikkelen, is het van wezenlijk belang dat een kind kan opgroeien in een veilige
omgeving. Een sociaal veilig schoolklimaat hoort daarbij. Wij nemen daarom jaarlijks een Leerlingenquête af om een beeld te krijgen hoe onze leerlingen de school ervaren. Het geeft ons bovendien
waardevolle informatie over wat onze leerlingen vinden van de school, het onderwijs en het team.
In de maand april zullen alle leerlingen van groep 5 t/m 8 gevraagd worden hun mening te geven.
De leerlingen vullen een vragenlijst op de computer in. De Leerling-enquête wordt onder schooltijd
uitgevoerd. De gegevens worden professioneel en anoniem verwerkt in het digitale centrum ‘Mijn
Onderzoekcentrum’. De resultaten van dit onderzoek helpen ons om de kwaliteit van ons onderwijs
te bewaken en te verbeteren. De uitkomst wordt besproken met het team en de MR. In de Nieuwsboog zullen de bevindingen verder met u gecommuniceerd worden.
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Jarig
Vandaag (dinsdag 6 april) is Kacper jarig. Kacper gefeliciteerd, we hopen
dat je vandaag een fijne dag hebt.
Dinsdag 20 april is Luigana jarig. Luigana, alvast gefeliciteerd en wij wensen
jou een hele fijne verjaardag toe.

Agenda
Dinsdag 20 april t/m donderdag 22 april: Centrale eindtoets groep 8
Vrijdag 23 april: Koningsspelen
Vrijdag 23 april: Nieuwsboog
Maandag 26 april: Aves-dag, alle leerlingen vrij
Dinsdag 27 april: Koningsdag, vrije dag
Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei: Meivakantie

Bijlage
Uitnodiging Ouderavond andere schooltijden (mail)
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