Agenda
Vrijdag 16 april
Pré-adviesgesprekken met de ouders en leerlingen van groep 7

Wij hopen dat jullie genoten hebben van het lange weekend. We hebben allemaal mogen
ervaren dat spreekwoorden en gezegdes nooit uit de mode raken want “april doet wat hij
wil” was zeker van toepassing!

Afwezigheid of ziekmelding
Graag ontvangen wij absenties via de basisschoolapp. Vergeet niet om ook de reden te
vermelden in het veld ‘opmerkingen’. Alvast bedankt voor de medewerking.

Remedial teaching (RT)
We hebben vragen ontvangen over de Remedial Teaching op school. Onze collega Dirk-Jan

is herstellende van corona en we hopen dat hij na de meivakantie weer terug zal zijn op
school. Op afstand blijft hij zeer betrokken bij de leerlingen die hij ondersteuning geeft. Hij
was erg blij met de beterschapskaarten die hij heeft ontvangen, digitaal en per post.

Schooltijden
Helaas is het momenteel nog niet mogelijk om de huidige haal- en brengtijden aan te passen
zolang de huidige coronarestricties gelden. De school volgt hier de richtlijnen van de POraad.

Veiligheid
Na het sluiten van de schoolpoort aan de Frederikstraat, plaatsen we sinds vorige week een
rode afzetting aan het begin van het gangetje om onze jongste leerlingen duidelijk te laten
zien dat ze hier niet voorbij mogen. Tevens zal er op korte termijn een extra gele lijn
verschijnen op het schoolplein die aangeeft waar leerlingen niet overheen mogen i.v.m. het
overzicht houden tijdens het buiten spelen en leren.

Enquêtes
In het najaar van 2020 heeft de Willemsparkschool een tevredenheidspeiling gedaan op
leerling-, leerkracht- en ouderniveau. Eerder deze week zijn de resultaten besproken tijdens
een teamvergadering. Volgende week zal dit besproken worden tijdens de MR-vergadering
(op donderdag 15 april). Hartelijk dank voor het deelnemen, dit helpt de school mee om de
volgende ontwikkelingsstappen vorm te geven. Op de onderstaande buttons kun je door te
klikken het overzicht zien van de 'Top 10' Tevredenheid en 'Top 10' Ontevredenheid.

Wat een leuke paasverrassingen en wat lekker!!

