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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Koningsdag
Komende woensdag hebben alle kinderen vrij i.v.m. Koningsdag

Koningsspelen
Wat was het een feestje afgelopen vrijdag!
In een hele gezellige sfeer hebben we met elkaar de Koningsspelen mogen vieren. Kinderen waren
enorm gezellig en sportief, veel ouders die hebben meegeholpen om het allemaal mogelijk te maken.
We willen iedereen enorm bedanken voor alle hulp!
In het ouderportaal staan inmiddels foto's om nog even na te genieten.
Oekraïense kinderen
De gemeente en de besturen hebben inmiddels een ruimte in Oosterwolde gevonden, waar centraal
Oekraïense kinderen kunnen worden opgevangen. Er wordt nu nog druk gezocht naar
leerkrachten/onderwijsassistenten die aan deze kinderen les kunnen geven. Voor onze school
betekent dit dat we op school op dit moment geen nieuwe leerlingen meer zullen ontvangen vanuit
de Oekraïne, maar dat deze leerlingen naar Oosterwolde zullen gaan. Hoe het er na de
zomervakantie uit gaat zien is nu nog niet bekend. We houden u op de hoogte wanneer er
wijzigingen komen.
Route 8
We wensen groep 8 morgen enorm veel succes toe met Route 8!
Ouderenquête
Afgelopen weken kon u de ouderenquête invullen.
We willen u hier hartelijk voor bedanken.
In de bijlage hebben we de uitslag van de ouderenquête bijgevoegd. De school krijgt van u als
rapportcijfer een 7.7 en daar zijn we erg blij mee!

We zullen deze enquête uiteraard ook met het team en de MR bespreken en naar aanleiding daarvan
actiepunten uitzetten.
Naast de ouderenquête hebben we ook onder de leerkrachten en de kinderen van groep 6 t/m 8 een
enquête gehouden.
De leerlingen geven de school als cijfer een 7.9.
Op de site www.VenstersPO.nl staat bij het onderdeel leerling tevredenheid meer informatie over
deze enquête.
De gegevens hiervan worden ook naar de inspectie gestuurd.

Het team van de Riemsloot wenst iedereen een hele
fijne meivakantie toe!

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 4/5: Groep 5 heeft op donderdag 28 april de toets Geschiedenis.
Groep 6:
28 april 2022 --> Spelling blok 7.
Categorieën: Stripboek, politie, persoonsvormen (VT), zwarte mieren, dirigent, circus en
persoonsvorm (TT).
12 mei 2022 --> Topografie provincie Zeeland.

NIEUWS VAN EXTERNEN
-Buurtsport
In de extra bijlage nieuws vanuit buurtsport.
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