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Sinterklaas
Wat hebben we weer genoten van een heerlijk Sintfeest vorige week! Ondanks alle maatregelen
kon de Sint met 2 pieten toch bij ons op school komen. De veter van de schoenen van Sinterklaas
zijn weer teruggevonden; Sint opgelucht, schoenpoetspiet opgelucht en de kinderen van Het
Element opgelucht! De kinderen hebben verteld, gezongen, gedanst en gespeeld met Sint en zijn
pieten.
Ook de surprises in de bovenbouw zagen er weer fantastisch uit, dank jullie wel hulpsinterklazen!
Ouderhulp
In deze gekke tijd is het extra fijn dat we alles voor de
kinderen zoveel mogelijk door kunnen laten gaan. Zonder
de hulp van een paar fantastische ouders die dit
organiseren kunnen we het niet.
Dus lieve hulpouders en oudercommissie…. Heel erg
bedankt hiervoor!!
Godsdienst
Een aantal ouders vroegen of er eventueel weer
godsdienstig vormingsonderwijs gegeven kan worden voor
groep 5 tot en met 8 op Het Element, dit werd in het
verleden ook wel gedaan.
De godsdienstlessen kunnen worden verzorgd door leerkrachten vanuit de interkerkelijke
evangelisatiecommissie en worden betaald door de ouders zelf. Om dit betaalbaar te houden
moet er een minimaal aantal van 20 kinderen zijn die hieraan mee gaat doen. Bij minimaal 20
kinderen zijn de kosten 50 euro per jaar.
Mocht u hiervoor interesse hebben laat dit dan voor 15 januari weten door een mail te sturen
naar directie.element@catent.nl. We laten u weten of er voldoende deelname is!
Schoolpleinhulp
Ons mooie groene schoolplein is aan wat verbetering toe... een aantal bestaande elementen zijn
afgekeurd en moeten worden vervangen. Nu willen we daarbij ook meteen meer groene
speelelementen aanbrengen op het plein.
We zijn op zoek naar ouders die mee willen denken in dit plan, wellicht een mooie schets kunnen
maken van hoe het eruit komt te zien en uiteindelijk natuurlijk naar helpende handjes.
Mocht je het leuk vinden om dit (of een van bovenstaande taken) samen op te pakken, mail dan
naar directie.element@catent.nl
Dank je wel alvast!
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Allereerst bedankt voor het invullen van deze enquête. Het is fijn om te horen wat ouders van de school
vinden.
Het rapport ziet er heel positief uit, de meeste ouders zijn tevreden over de school en gezamenlijk geven
jullie de school een 7,7. Wij zijn erg blij met deze score!
Als sterke punten worden genoemd:
De leerkrachten zien mijn kind
De sfeer op school is goed
De leerkrachten laten de kinderen voldoende zelfstandig werken
De leerkrachten geven de kinderen voldoende eigen verantwoordelijkheid
De leerkrachten hebben goed zicht op de vorderingen van de kinderen
De leerkrachten geven de kinderen goede hulp
De school heeft voldoende aandacht voor projecten
Als verbeterpunten worden genoemd:
De school geeft adviezen hoe ouders hun kind thuis kunnen helpen
De school organiseert activiteiten voor ouders
De school vraagt naar de mening van ouders
De school vraagt naar de verwachtingen van ouders
De school besteedt voldoende aandacht aan andere culturen
Uiteraard gaan we met deze verbeterpunten aan de slag. Zo zullen we vaker ouders betrekken bij
schoolontwikkelingen en hun mening hierin vragen zoals we met het schoolplan hebben gedaan. Ook zal
de oudertevredenheidspeiling elke 2 jaar terugkomen.
Het organiseren van activiteiten voor ouders laat in verband met de coronamaatregelen nog even op zich
wachten, zodra dit weer kan zullen we ouderavonden, koffieochtenden en dergelijke weer gaan
organiseren. Ook zullen we binnen het team bespreken hoe we de ander punten aandacht kunnen geven.
Met vriendelijke groet,
Team Montessorischool Het Element
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