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Oudertevredenheidspeiling: Scholen met succes 
U heeft allemaal een envelop meegekregen met hierin de oudertevredenheidspeiling. Wij vragen u 
dit formulier in te vullen. De vragen gaan over wat u van de school vindt en van het onderwijs dat wij 
aan uw kind geven. Per vraag geeft u antwoord door het hokje voor het antwoord zwart te maken 
met pen of potlood. U vult  dus alleen de antwoorden op de vragen in. Uw hoeft geen naam en 
andere persoonlijke gegevens in te vullen. Het ingevulde formulier kunt u in gesloten envelop op 
school inleveren. De school stuurt alle formulieren naar het onderzoeksbureau die het verwerkt tot 
een uitkomst. 

Graag uiterlijk 31 maart weer op school inleveren. 
 

Mocht u hulp nodig hebben, dan helpt het team u graag tijdens ons koffie-uurtje op: 
Dinsdag 21 maart 

13.30 uur – 14.30 uur 
op school 

 
Ook de kinderen uit groep 5 t/m 8 zullen een enquête in gaan vullen. Ook de mening van de kinderen 
zal meegenomen worden in het uiteindelijke rapport. Zij vullen de enquête op school in. 
 
Pannenkoekendag 
Vrijdag 24 maart is het nationale pannenkoekendag. Als Sterre der Zee doen we hier aan mee. 
Daarom hebben alle kinderen een uitnodiging voor hun opa en oma mee om samen met ons 
pannenkoeken te komen eten op 24 maart van 11.30-12.00 uur bij ons op school. 
Naast opa’s en oma’s  hebben we ook buurtbewoners uitgenodigd om mee te eten 
 
Om in te kunnen schatten hoeveel pannenkoeken wij moeten bakken, hebben wij de grootouders 
gevraagd om zich voor dinsdag 21 maart aan te melden via het opgavestrookje. Deze kan op school 
ingeleverd worden. 
 
Ook zoeken wij ouders die thuis voor ons pannenkoeken willen bakken. 
Wanneer u mee wilt helpen met bakken kunt u dit melden bij de leerkracht van uw kind of bij de 
oudervereniging. 
 
 
Digitaal ziekteverzuim 

Met ingang van 1 april 2017 zijn alle scholen verplicht het verzuim van een leerling te 
registreren in het zogenaamde Verzuimregister. Dit geldt in ieder geval tot de 16e levensjaar 
van een leerling.  
De registratie kan gaan over geoorloofd verzuim zoals bijvoorbeeld ziekte of ongeoorloofd 
verzuim dat de scholen, naast registratie in het Verzuimregister, moeten melden aan de 
Leerplichtambtenaar en/of de schoolarts/schoolmaatschappelijk werk van het CJG 
 
De school moet melding maken bij: 

- meer verzuim dan 16 uur in vier weken. (Of bij minder uren, als de school vermoedt 
dat het verzuim te maken heeft met achterliggende problemen van de leerling). 

-  



 Nieuwsbrief 9 17 maart 2017 

 
2 

 

 
- Langdurig verzuim van meer dan 4 weken zonder geldige redenen - Luxe verzuim: 

Hiervan is sprake als een leerplichtige zonder vrijstelling, buiten de schoolvakanties 
om op vakantie gaat. 

- Thuiszitter en absoluut verzuimers; thuiszitters zijn zij die niet op school ingeschreven 
staan, absoluut verzuimers zij die leerlingen die niet aanwezig zijn terwijl zij wel 
ingeschreven staan. 

 
Meer informatie over het Verzuimregister is te vinden op de website van DUO (dienst 
uitvoering onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), 
www.duo.nl.  
 
 
Carnaval 
Carnaval 2017 hebben wij  geëvalueerd. Als tip nemen wij mee of de middag wel het meest geschikte 
moment is om carnaval te vieren.  
 
Groep 6/7/8 
 
Hundertwasser 
We zijn al weer 3 weken bezig met het project Hundertwasser van het Ivak. We hebben huizen uit de 
buurt nagetekend in de stijl van Hundertwasser, we hebben een Hundertwasser schilderij gemaakt 
en afgelopen vrijdag zijn we begonnen met het maken van Hundertwasser huizen, voor op een 
maquette. De laatste vrijdag zullen we deze maquette af gaan maken, foto’s volgen…. 
 
Toneelles van het Ivak 
De komende weken werken wij ook samen met het Ivak aan dramalessen. Het is de bedoeling dat we 
uiteindelijk een klein toneelstuk kunnen spelen. De eerste les hebben we al achter de rug, de 
kinderen uit de bovenbouw hebben echt talent voor toneelspelen!  
 
Boomfeestdag 
Op woensdag 22 maart is het Nationale Boomfeestdag en dat dit jaar voor de 60e keer. De 
boomfeestdag is in het leven geroepen om kinderen te leren hoe belangrijk bomen zijn. We krijgen 
woensdagochtend een gastles van Marcel de Haan, die bij de gemeente werkt. Ook zullen wij 10 
bomen planten rondom de school en de schoolbuurt weer een stuk groener maken. 
 
Theorie verkeersexamen groep 7 
Donderdag 6 april zal het theorie examen verkeer plaatsvinden voor groep 7. De kinderen krijgen 
dinsdag 21 maart leerwerk mee voor deze theorietoets.  
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PALMPASEN 

Op zondag 9 april is het Palmzondag. Wij herdenken dan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij kwam 
op een ezel, een eenvoudig lastdier, omdat hij geen machtige koning wilde zijn maar een koning van 
de vrede. Een koning die dicht bij de mensen stond. In de Kruiskerk, Menno van Coehoornsingel 21 in 
Delfzijl ( de kerk aan de Buitensingel wordt momenteel gerestaureerd) houden we dan een optocht 
in de kerk met kinderen die een palmpasenstok dragen. 
De palmpasenstok is versierd met crêpepapier, strikken, takken die in de winter groen blijven 
(buxus), rozijnen, haantje van brood, noten, eieren en andere lekkere dingen. Alle versieringen aan 
de stok verwijzen naar het laatste stukje van het leven van Jezus, en naar het nieuwe leven dat wij 
vieren met Pasen. 
 
Graag willen we van u weten of uw kind op zondag 9 april mee wil lopen door de kerk. De dienst 
begint om  11.30 uur en zal omstreeks 12.30 afgelopen zijn.  
Op vrijdag 7 april zullen we samen met alle kinderen een palmpasenstok 
 maken op school. 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn het onderstaande strookje in te 
vullen indien uw kind op zondag 9 april samen met 
ons Palmpasen zal vieren. 
 
 
Team KBS OLV Sterre der Zee 
Werkgroep kinderwoorddienst St. Jozefkerk Delfzijl 
 
 

 

Naam: ………………………………………………………………………… 

 

zal op 9 april om 11.15 uur in de kerk aanwezig zijn. 

 

Groep  1/2/3/4/5/6/7/8 (omcirkelen graag) 

 

Strook graag voor woensdag 5 april 

inleveren bij de groepsleerkracht. 

 

 
 


