Belangrijke
data:
● 12 april
● 16 april
● 18 April
● 19 April

Koningsspelen
Groep 3 gaat knutselen in het Gasthuis
Filmmiddag
Start Meivakantie

Filmmiddag
In nieuwsbrief E3 van 4 april kon u lezen dat er op 18 april
een filmmiddag is. Vergeet niet in te schrijven voor één van
de mogelijke films. Als uw kind(eren) niet naar een van de
films wilt kijken, kan het spelen met een (zelf meegebracht)
gezelschapsspel.
Koningsdag
Morgen zijn het koningsspelen op het schoolplein. Na gezamenlijke ontbijt
maken we er een oranje gekleurde, gezellige dag van. Denkt iedereen
aan sportieve kleding?!
Schoolvoetbal
Op 10 april hebben de jongens afgetrapt voor het
jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Op het Wesselopark in
Kloetinge kon u de jongens zien en aanmoedigen. Jammer
genoeg waren de poules te sterk en was dat het
eindstation voor de jongens. Een week later zullen de
meisjes de kleuren van de Kohnstammschool verdedigen.
Wij wensen alle teams veel succes en veel plezier bij het
jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi.
Info avond
Op 14 mei is er een informatieavond betreffende het Tiny Forest bij de school. We
hebben onlangs te horen gekregen dat ze in het najaar zullen starten met het bewerken
van de grond waar het bos geplant wordt. Samen met de gemeente zullen we ouders en
bewoners van Goes Oost informeren over de plannen.
Vakantie
Op 18 april 14.05 u. begint de meivakantie. Op 6 mei beginnen
we dan weer gewoon op de gebruikelijke tijd: 8.30 u. Het is ook
na de meivakantie fijn dat u minimaal 5 minuten eerder: 8.25
u. op school bent zodat we op tijd kunnen beginnen
met de les.
Avondvierdaagse
De ouderraad wil dit jaar weer inventariseren of er belangstelling is voor
deelname.

De avondvierdaagse in Goes is van 3-6 juni. De wandelafstanden bedragen 5 tot
10 km. Het inschrijfgeld is € 4,00. Na de meivakantie willen we inventariseren of
er interesse is. We handhaven wel het verzoek van voorgaande jaren, dat u als
ouder meeloopt met uw kind(eren).

Enquête opmerkingen
Uit de ingeleverde enquêtes kwamen nog enkele
aandachtspunten die het vermelden waard zijn.
We kwamen bij vragen reacties tegen zoals: “De leerkracht helpt
bij het oplossen van ruzies tussen leerlingen”. Reactie ouders:
‘nooit’. Als dit zo is/wordt ervaren stel ik het als directeur enorm
op prijs dat u dit meldt bij de leerkracht, zodat dat de leerkracht
eventueel aan de slag kan met de gemaakte opmerkingen.
“De leerkrachten letten op of het wel of niet goed gaat met mijn
kind”. De reactie van 2 ouders was: ‘oneens’. Ik hoop dan wel, dat je deze opinie deelt
met de betreffende leerkracht. Als je iets wil veranderen, zul je er ook iets voor moeten
doen. Enkele losse opmerkingen:
- ‘mensen zeggen elkaar gedag’.
- ‘De school staat middenin de samenleving’.
- ‘Leuke, open school, gezellige omgang en bij meerdere activiteiten betrokken’.
- ‘De sfeer is “welkom”’,
Bij de leerlingen van groep 6 t/m 8 vindt het merendeel het leuk om naar school te gaan.
Er is wel een leerling die de uitleg van de leerkracht niet altijd even duidelijk vindt. Het is
wel goed dit dan bij de betreffende leerkracht te melden: dan kan er wat veranderen. Bij
de opmerkingen kon je lezen:
- ‘Het is fijn dat er genoeg vervangers zijn, zodat er geen groepen leerlingen naar huis
moeten worden gestuurd’.
- ‘De meesters en juffen zijn aardig tegen je en helpen je als je iets niet snapt’.
- ‘Het is fijn dat je je eigen mening mag hebben’.
Stagiaires
Goed voor de toekomst van leerlingen en het onderwijs is dat er
nieuwe stagiaires op school komen. Jolande Maljaars in groep 3 is
aan het ervaren hoe het er aan toe gaat in groep 3. Josine Kosian is
zij-instromer en aan het wennen in groep 1. Joost Wattel is een
tweede jaars PABO student en volgt het tweede deel van zijn
praktijk bij ons op school. Kimberley de Wilde en Jeffrey Otte zijn
Scalda studenten die in januari zijn begonnen.. Kaleigh is ook een
studente van Pontes, die haar praktijkstage in de onderbouw
vervult. Het is en blijft zeker nodig dat stagiaires op school
proefdraaien en snuffelen om in de toekomst aan alle leerlingen
verantwoord onderwijs aan te bieden.

