Nieuwsbrief Prins Johan Frisoschool
januari 2020

Inleiding
Beste ouders, leden en donateurs,
Afgelopen maandag heeft de school zijn deuren weer geopend na de kerstvakantie. We
mochten een goede start met elkaar maken en zijn inmiddels weer helemaal gewend
aan het ‘schoolleven’.
Aan het begin van dit kalenderjaar willen we u graag informeren over een aantal
belangrijke zaken zoals de aanstaande contactavond en de open dag. Daarnaast willen
we graag een terugblik werpen naar 2019 waarbij we zullen kijken naar de opbrengst
van het goede doel, de opbrengst van de kerstcollecte en de uitslag van het
tevredenheidsonderzoek. We hopen dat u geniet van onze nieuwsberichten in deze
brief!
Vriendelijke groet namens het team,
M.H. Koppert - directeur
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Goede doel 2019

Het afgelopen jaar hebben we een mooi bedrag bij elkaar gespaard voor ons goede doel
‘Malawi’. Dit hebben we met meerdere acties gedaan zoals de sponsorloop in april, de
verkoopactie van de geurkaarsen en de kerstcollecte.
In totaal hebben we een mooi bedrag van € 3.086,97 opgehaald. Van dit bedrag is 50%
bestemd voor Malawi en 50% voor de school. Beide partijen krijgen daarom een bedrag
van € 1.543, 49. Begin 2020 zal het bedrag worden overgemaakt naar ons goede doel:
het project van Erik en Margriet Ju in Malawi.

Kerstvieringen

Als school kijken we terug op mooie kerstvieringen met elkaar. Fijn dat u met zovelen
naar ons kwam luisteren.
Tijdens de kerstviering van groep 3-8 is er een collecte geweest met als bestemming het
goede doel van 2019. We hebben een mooi bedrag van € 236,26 euro op mogen halen.
Hartelijk dank hiervoor.

Geboorte Guusje

In de laatste week van de kerstvakantie werden wij verblijd met
het nieuws dat er bij meester Kleppe een dochter is geboren. We
feliciteren de meester, zijn vrouw en Gijs met de geboorte van hun
dochter en zusje, Guusje.

Contactavond rapport

Donderdag 13 en dinsdag 18 februari staan de contactavonden gepland voor groep 0-8.
Wilt u uiterlijk 31 januari aan ons doorgeven als u voorkeur heeft voor een bepaalde
avond? Daarna wordt de planning gemaakt en met u gecommuniceerd. Doorgeven
graag via de mail m
 .koppert@pjf-herkingen.nl.
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Tevredenheidsonderzoek ouders en kinderen

In de laatste maanden van het schooljaar hebben alle ouders en de leerlingen van groep
5-8 een tevredenheidspeiling in kunnen vullen. Hoe tevreden bent u met onze school?
Van de ouders hebben we een gemiddeld eindcijfer van een 8,2 gekregen. Van de
leerlingen van groep 5-8 hebben we gemiddeld een 8,4 gekregen. Als school zijn we heel
blij met deze resultaten. Onderstaand een definitieve uitslag van de onderzoeken onder
ouders van de hele school en leerlingen van groep 5-8.
In de onderstaande tabellen ziet u per beleidsterrein een score staan. Per vraag kon u
een score van 1-4 invullen (of aangeven dat de vraag niet van toepassing was).
1 was de laagste score waarmee u aangaf dat het niet of vrijwel niet zo was, met een
score van 4 gaf u aan dat het vaak/altijd/goed was in uw beleving. GSES betekent
Gemiddelde Score Eigen School. De school heeft 3,0 als norm aangehouden, alles wat
lager scoort is daarom rood gekleurd.

Ouders gaven aan:

Prins Johan Frisoschool

Leerlingen groep 5-8 gaven zelf aan:
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Deltastraat 13 - Herkingen
Tel. 0187-661011 - mail: info@pjf-herkingen.nl

Open Dag
Dinsdag 28 januari 2020
van 09.00 - 11.45uur
Kom vrijblijvend kennismaken.
De leerlingenraad staat gereed om u rond te leiden
door onze school.
Meer informatie op www.pjf-herkingen.nl
en op www.peutereiland.nl
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Kalender komende periode
datum

activiteit

28 jan.

9.00-11.45 uur Open Dag school en Peuterspeelzaal

31 jan.

uiterlijk vandaag doorgeven voorkeur contactavond via
m.koppert@pjf-herkingen.nl

3 feb.

vrije maandag voor alle leerlingen i.v.m. vergaderdag leerlingzorg

10 feb.

rapport 1 mee

13 feb.

gespreksavond rapport

18 feb.

gespreksavond rapport

21 feb.

warme truiendag, de kachel staat die dag een paar graden lager

24 – 28 feb.

voorjaarsvakantie

maart

themaweken

9 - 13 maart

biddagweek: woensdag is het biddag, de kinderen hebben ‘s morgens
gewoon les tenzij ze een kerkdienst bezoeken.

13 maart

creaworkshops

1 april

10.30 uur sponsorloop &
11.30 uur kijkmoment voor alle belangstellenden n.a.v. onze themaweken

9 april

paasviering voor de kinderen

10 april

Goede Vrijdag, iedereen is deze dag vrij

13 april

Tweede Paasdag, iedereen is deze dag vrij

17 april

Koningsontbijt voor alle kinderen &
Koningsspelen in de ochtend voor gr. 0-4 en in de middag voor gr. 5-8

27 april

Aubade zingen rond 9.45 uur

20 april - 5 mei

Meivakantie + 4 en 5 mei vrij i.v.m. studiedag van de leerkrachten en een
nationale vrije dag op 5 mei

