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Uitslag eindtoets 

Opnieuw hebben we op de eindtoets een score behaald die ver boven het landelijk 
gemiddelde ligt. Landelijk was dit 81; wij scoorden 85,8.  

Zowel taalverzorging, lezen als rekenen was van bovengemiddeld niveau.  

Daar zijn we trots op. De niveaus die behaald zijn door de leerlingen stemmen over 
het algemeen overeen met het door de leerkracht gegeven schooladvies. Kinderen 
en leerkrachten, petje af! 

Schoolreis 

Vanochtend zijn de kinderen van groep 1 t/m groep 6 ver-
trokken richting Zwolle met als bestemming ‘Dinoland’. 

Er is ontzettend veel te beleven. Oog in oog komen te 
staan met een levensgroot skelet van de Tyrannosaurus 
Rex, klimmen op het klimparcours, fossielen opgraven, la-
ser gamen, midgetgolfen, lekker buitenspelen en nog veel 
meer. 

We hopen dat ze een prachtige dag hebben gehad, waar ze 
lang met plezier op terug kijken! 

Foto’s van de schoolreis zullen binnenkort op de website 
geplaatst worden. 

 

Ouder- en leerling enquête 

Onze school neemt deel aan de Oudertevredenheidspeiling van Scholen met Suc-
ces, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau. Deze week ontvangt u via uw 
kind een enquête formulier. 
We vragen om dit enquêteformulier na ontvangst zo spoedig mogelijk in te vullen.  
Dit neemt ongeveer 10-15 minuten in beslag.  
Door uw meningen over onze school kan de school het onderwijs en de zorg voor 
uw kind onder de loep nemen en nog beter afstemmen op uw wensen.  U kunt de 
enquête inleveren in de bijgevoegde envelop (gesloten) 
Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. We hopen op een hoge respons. 

De leerlingen van groep 5 t/m 8 maken de leerling enquête op school.  


