Nieuwsbrief 30-01-2018
Tevredenheidsonderzoeken
Eind 2017 zijn er tevredenheidonderzoeken afgenomen onder leerlingen (groepen 6,
7 en 8), ouders en medewerkers van onze school. Er is gevraagd om een vragenlijst
in te vullen en een rapportcijfer voor de school te geven.
Deze onderzoeken zijn door een onafhankelijk bureau afgenomen en zijn landelijk
ook op veel andere scholen afgenomen. Hierdoor kunnen we de gegevens
vergelijken met landelijke gemiddelden.
Gelukkig geven de uitkomsten een positief beeld. Hieronder vindt u de gemiddelde
rapportcijfers die zijn gegeven, de landelijke vergelijking en de vergelijking met
eerdere afnamen op onze school.
De uitkomsten van de onderzoeken worden met de MR besproken. We zullen kijken
wat verbeter-, aandachtspunten zijn.
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Vakanties schooljaar 2018-2019
Inmiddels is het vakantierooster voor komend schooljaar bekend. Hieronder
vindt u een overzicht van de vakanties. De extra vrije dagen worden nog in
overleg met de MR vastgesteld.
Herfstvakantie
15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie
4 t/m 8 maart 2019
Goede Vrijdag
19 april 2019
Meivakantie
22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart
30 mei + 31 mei 2019
Zomervakantie
8 juli t/m 18 augustus 2019

De naschoolse activiteiten van de Brede School Etten-Leur
De nieuwe website www.bredescholenetten-leur.nl van de brede school staat online
met daarin het programma van de naschoolse activiteiten.
Een programma boordevol leuke naschoolse activiteiten. Voor elk kind valt er wel iets
leuks te kiezen. Alle kinderen krijgen een flyer mee waarop staat waar je de
informatie vindt om je kind in te schrijven. Je kunt vanaf nu op elk moment je kind
inschrijven voor een van de activiteiten. Via Facebook word je op de hoogte
gehouden over nieuwe activiteiten. Dus Like:
https://www.facebook.com/bredeschoolettenleur
Voor vragen: wilma.lugtenberg@surpluswelzijn.nl

