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Beste ouders/verzorgers,  
 
Hierbij sturen wij u de nieuwsbrief van maart. In deze nieuwsbrief hebben we aandacht voor: 

 Schoolreisje 
 Leerlingaantallen 
 Telefonische bereikbaarheid 
 Honden op het plein 
 Opschoon dag 
 Verkeer en veiligheid 
 Uitnodiging vanuit de gebedsgroep  
 Uitkomst ouder- en leerling tevredenheidsonderzoek 

 
Schoolreisje 
Volgende week ontvangen de ouders van de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 een mail vanuit WIS 
Collect om de schoolreis te betalen. 
De kosten zijn €28,50 per kind. 
Fijn als u dit snel in orde wilt maken. Levert de betaling hiervan problemen op, neem dan contact op 
met de schoolleiding. 
Alvast hartelijk dank voor uw betaling! 
 
Mvg de schoolreis commissie.  
 
 
Leerlingaantallen 
Het Kleurenlint groeit! 
Er zijn erg veel aanmeldingen voor nieuwe leerlingen. Daarom zijn wij momenteel 
hard bezig met nadenken over uitbreidingen en eventuele veranderingen in de 
toekomst. Hierbij staat de kwaliteit van ons onderwijs natuurlijk voorop!  
Omdat wij ons goed willen kunnen voorbereiden op de toekomst en eventuele 
teleurstellingen willen voorkomen, vragen wij u nogmaals broertjes en zusjes die 
nog niet bij ons zijn ingeschreven, z.s.m. in te schrijven.  
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
 
Telefonische bereikbaarheid 
Wilt u een ziekmelding doorgeven? Dit kan telefonisch vanaf 8.00 uur. 
Wanneer u graag een afspraak wilt plannen met een leerkracht, zijn wij tussen 8.00 en 16.00 uur 
telefonisch bereikbaar. Wilt u op een ander moment contact opnemen, dan verwijzen wij u graag 
naar Parro of e-mail.  
De leerkracht zal dan z.s.m. (op werkdagen, onder werktijd) antwoorden.  
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Honden op het plein 
Vanuit een aantal leerlingen met angst voor honden heb ik een vraag voor de 
ouders die wandelend met de hond naar school toe komen. Honden zijn echte 
mensenvrienden en welkom. Echter vragen wij u om a.u.b. niet te dicht bij de in- 
en uitgangen te gaan staan, zodat de kinderen met angst voor uw huisdier op een 
passende afstand langs hem kunnen lopen. 
 
 

 
Opschoon dag 
Op 19 maart is het de landelijke Opschoondag. Deze dag wordt georganiseerd vanuit ‘NEDERLAND 
SCHOON’. Het fijn als zoveel mogelijk Gorcumse inwoners helpen onze stad nog schoner en 
leefbaarder te maken. Via Landelijke Opschoondag (nederlandschoon.nl) kunnen inwoners, kinderen, 
clubs, scholen etc. hun actie in de wijk aanmelden en eventueel materiaal bestellen. 
 
Verkeer en veiligheid 
Doordat de wijk nog volop in ontwikkeling is, is de verkeerssituatie rondom de school ook aan 
verandering onderhevig. Om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden vragen wij u rekening te 
houden met elkaar. Pas uw snelheid aan (ook op de fiets), parkeer in de daarvoor bestemde 
parkeervakken en rijdt niet tegen de rijrichting in. 
Alleen zo kunnen we allemaal op een veilige manier van en naar de school. 
 
Voor een update rondom de verkeerssituatie verwijzen wij u naar: 
Vertraging en Fase 3 Herinrichten Laag Dalemseweg – Bereikbaarheid Kruithoorn/Dalemplein | in 
berichten op SamenGorinchem 
 
 
Uitnodiging vanuit de gebedsgroep  
Wees welkom om koffie te drinken en mee te bidden. 
1e  woensdag van de maand als de bid vlag voor de school buiten 
wappert. 
 
Welkom! Tot dan. 

 

https://www.samengorinchem.nl/berichten/fase-3-herinrichten-laag-dalemseweg-bereikbaarheid-kruithoorndalemplein
https://www.samengorinchem.nl/berichten/fase-3-herinrichten-laag-dalemseweg-bereikbaarheid-kruithoorndalemplein
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We zijn blij met de vele positieve scores uit de ouderenquête!  
Veel ouders (meer dan landelijk gemiddeld) zijn tevreden over de leerkracht, de sfeer, het onderwijs, 
de veiligheid en de algemene ontwikkeling. 

Minder ouders (dan landelijk gemiddeld) geven aan dat ze tevreden zijn over het gepersonaliseerd 
leren: het maatwerk in onderwijs om aan te sluiten bij elke kind. We hebben daar zelf al actie op 
ondernomen. Inmiddels heeft het team bijscholing gehad in het onderwijs aan hoog- en 
meerbegaafde kinderen. Daarnaast zijn we bezig om een methode te kiezen voor Wereldoriëntatie, 
waarin veel aandacht is voor het leren leren en onderzoekend leren van de kinderen. Die methode 
voeren we schooljaar 2022/2023 in groep 3 tot en met 8 en sluit aan bij het ontdekkend leren van de 
kleuters. In ons jaarplan staan ontwikkeldoelen om dit maatwerk leren verder uit te werken. 

De communicatie met ouders geven we een impuls door meer onderdelen van de ouderapp Parro 
open te stellen voor ouders: de jaarkalender en het ouderportaal. 
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De lage score op Voorzieningen is terecht: tijdens de enquête zaten we nog in het oude gebouw. In 
een volgende tevredenheidsenquête zal dit punt vast heel hoog scoren dankzij ons prachtige nieuwe 
gebouw. 

  

 

We zijn blij met de mooie, bovengemiddelde totaalscore uit de leerlingenenquête!  
De lage score op Voorzieningen is herkenbaar: tijdens de enquête zaten we nog in het oude gebouw. 
De kinderen zijn nu dolblij met hun mooie nieuwe school!   

Kinderen geven net als hun ouders aan dat ze minder tevreden zijn over het gepersonaliseerd leren: 
het maatwerk in onderwijs om aan te sluiten bij elke kind. We zijn bezig om een nieuwe methode te 
kiezen voor Wereldoriëntatie, waarin veel aandacht is voor het leren leren en onderzoekend leren 
van de kinderen. De praktische (digitale) vaardigheden die de kinderen graag willen ontwikkelen 
komen ook ruim aan bod in de nieuwe methode voor Wereldoriëntatie. Die methode voeren we 
schooljaar 2022/2023 in groep 3 tot en met 8 en sluit aan bij het ontdekkend leren van de 
kleuters.  In ons jaarplan staan ontwikkeldoelen om dit maatwerk leren verder uit te werken. 
 

 

 


