Basisschool De Sprong

Juli 2022

Terugblik | Enquete | Vooruitblik nieuw schooljaar

Nieuwsbrief
U leest onze maandelijkse
nieuwsbrief, waarin we samen met
u terugblikken en vooruitkijken.

Open dag
Op 2 juli jongstleden stelden wij
onze school open voor alle
belangstellenden tijdens onze
open dag. We hebben veel
bekende gezichten gezien en er
ook veel nieuwe ontmoetingen.

Bewogen jaar

Onze Schoolbieb ‘Het Boekenbos’
werd of

Het afgelopen schooljaar was in vele opzichten een
bewogen jaar. Corona drukte toch nog een inke stempel
op ons onderwijs, we zagen ons genoodzaakt om de
groepsindeling gedurende het schooljaar te wijzigen en
we hadden te maken met grote personele uitdagingen.
Een jaar als dit heeft impact op ons allemaal: op kinderen
en ouders, en zeker ook op het team. We zijn blij en trots
dat we, ondanks dat dit echt niet
vanzelf is gegaan, met elkaar het
jaar kunnen uitluiden en kunnen
gaan genieten van een
welverdiende zomervakantie.
Natuurlijk hebben we ook geleerd
van dit afgelopen jaar. Voor
volgend schooljaar hebben we
samen met het team een
aantal andere keuzes
gemaakt. We zijn blij dat
AGENDA
we een aantal nieuwe
collega’s mogen
22 juli 2022
verwelkomen en we zien
ernaar uit om volgend
schooljaar als team
samen met ouders en
kinderen te bouwen aan
de doorontwikkeling van
De Sprong.
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In de vorige nieuwsbrief vroegen we u naar uw feedback op deze
nieuwsbrief. De Nieuwsbrief is gedurende dit jaar in het leven
geroepen om ouders te blijven informeren over actuele zaken in de
school.

Conclusies:
De respons op de enquete was helaas erg laag, waardoor we de
resultaten met voorzichtigheid moeten interpreteren. Er hebben
slechts 6 ouders gereageerd.
De nieuwsbrief wordt wisselend gelezen: geen van de respondenten
geeft aan alle nieuwsbrieven te hebben gelezen.
33% van de respondenten geeft aan dat er te veel overlap zit tussen de
nieuwsbrief en de berichten op ISY. Geen van de respondenten geeft
aan meerwaarde te zien in de nieuwsbrief, naast de berichtgeving op
ISY. 67% van de respondenten is heel tevreden over de frequentie van
de nieuwsbrief, en de meerderheid is tevreden over de onderwerpen
die aan bod komen.
Wij beraden ons momenteel over de manier waarop we de
informatievoorziening richting ouders volgend jaar gaan vormgeven.

Afscheid
Aan het einde van het schooljaar nemen we ook afscheid. We zijn
ontzettend blij met de hulp die we dit jaar kregen van Meester Bart, Juf
Vicky, Juf Romana en Juf Petra. Ook via deze weg danken we hen
allemaal voor hun inzet en exibiliteit in dit roerige jaar. Zonder hen was
het ons dit jaar niet gelukt. BEDANKT!
Ook nemen we dit jaar afscheid van juf Joyce en juf Maureen. Beide
hebben een mooie uitdaging gevonden op een nieuwe
school. We danken ook hen voor hun bijdrage aan goed
onderwijs op de Sprong en wensen hen allebei heel veel
plezier en succes op hun nieuwe plek!

Welkom
Gelukkig mogen we ook een aantal nieuwe teamleden
verwelkomen. Juf Jay, Meester Emile, Juf Kelly en Juf
Noortje komen ons team versterken.

We zijn heel bij met hun komst en we zien
ernaar uit om er samen met hen en de kinderen
een mooi nieuw schooljaar van te maken!

Ouders bedankt!
Gelukkig konden we dit jaar ook weer steeds meer mensen
in de school ontmoeten. We zijn blij met de hulp die we van
jullie als ouders hebben gekregen. Hulpouders zijn voor
ons onmisbaar in de school, of het nu gaat om knutselen,
vervoer naar uitjes of decorbouw voor de musical: we zijn
heel blij met jullie hulp!
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Een speciaal woord van dank aan de verkeersbrigadiers,
de MR, de vrijwilligers in onze schoolbieb, de ouders van
het ouderpanel en de ouders die achter de schermen al
druk aan de slag zijn met de oprichting van onze nieuwe
Ouderraad.

