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Tevredenheidspeilingen 
Eens in de vier jaar wordt de tevredenheid onder ouders, personeel en 
leerlingen van groep 5 t/m 8 gepeild. Ons bestuur maakt hiervoor 
gebruik van Scholen met Succes. Als het goed is, heeft u gisteren vanuit 
deze organisatie een uitnodiging ontvangen om de peiling in te vullen. 
Wilt u uw spam checken als u geen mail heeft ontvangen?  

U doet ons een groot plezier door de vragenlijst in te vullen. Door de 
feedback die we krijgen, zien we wat in uw ogen goed gaat en waar 
ontwikkelkansen liggen. Als u meer kinderen heeft op school, vult u 
dan alstublieft de vragenlijst in met een van uw kinderen in gedachten. 
Het is niet de bedoeling de ene vraag in te vullen voor de situatie van 
uw ene kind en de andere vraag voor het andere kind. 

We analyseren de resultaten als deze binnen zijn en bekijken welke 
acties we naar aanleiding daarvan kunnen inzetten. De samenvatting 
koppelen we aan u terug. 

De leerlingen van groep 5 tot en met 8 vullen de tevredenheidslijst op 
school in. 

Ouderbijdrage 
Zoals eerder aangekondigd, ontvangt u twee keer per jaar een 
betalingsverzoek. In oktober ontving u een verzoek voor de betaling 
van de TSO (tussenschoolse opvang), de komende week ontvangt u via 
Parro een betalingsverzoek voor de ‘ouderbijdrage’. De Ouderraad 
ondersteunt het schoolteam bij het organiseren van diverse 
festiviteiten en activiteiten op school (w.o. het schoolreisje, 
Sinterklaas, Kerst, Kinderboekenweek, het zomerfeest, diverse 
culturele activiteiten en sportevenementen). De ouderbijdrage is een 
vrijwillige financiële bijdrage en wordt gebruikt om deze activiteiten te bekostigen. Niet verplicht, 
maar wel noodzakelijk omdat de school hiervoor van de overheid geen vergoeding ontvangt. Zonder 
de ouderbijdrage zijn deze activiteiten eenvoudigweg niet mogelijk. Wij vragen u dan ook om deze 
bijdrage, indien u hiertoe in staat bent, te betalen. De ouderbijdrage voor schooljaar 2022/2023 
bedraagt € 65 per kind, voor kinderen die na 1 januari instromen vragen we € 40 per kind. We bieden 
bij het betalingsverzoek de mogelijkheid om in termijnen te betalen. 

MZR 
De datum van de eerstkomende MZR-vergadering is gewijzigd naar dinsdag 24 januari. In de vorige 
nieuwsbrief stond een oproep voor nieuwe ouderleden voor de MZR voor het nieuwe schooljaar. 
Inmiddels heeft een aantal ouders zich aangemeld. Mocht u zich ook willen aanmelden, dan is het 
fijn als u dit voor dinsdag 24 januari doet. Dan kunnen we op de vergadering bekijken hoeveel 
aanmeldingen er zijn en of er verkiezingen volgen. U kunt uw aanmelding (en eventuele andere input 
voor de vergadering) mailen naar mzr.willinkschool@twijs.nl.  

 

Kalender 

 

16-01 
t/m 
03-02: Afname Citotoetsen 

groep 3 t/m 8 
 
18-01: Verkiezing 

kinderburgemeester 
(Mees doet mee 
namens de Willink) 

 
24-01: Bomen op het plein 

worden geplant 
 

24-01: MZR-vergadering 
  
 
31-01: Nieuwsbrief 10 
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Beplanting plein 
Voor, tijdens en na de kerstvakantie heeft een aantal ouders weer hard gewerkt om achter het 
bijgebouw nieuw groen aan te planten. Heel fijn, hartelijk dank daarvoor! Op dinsdag 24 januari komt 
een bomenbedrijf nog een groot deel van de bomen planten op het schoolplein, rondom de nieuwe 
speeltoestellen. Die dag zal een deel van het plein afgezet zijn om dit mogelijk te maken. Als deze 
bomen staan, volgt de laatste fase van de beplanting, er worden dan nog struiken en kleinere bomen 
tussen geplant. In het voorjaar is dan ook de laatste fase van het nieuwe plein gerealiseerd en kan 
alles gaan groeien en bloeien! 

Citotoetsen 
Om de leerontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen, gebruiken wij, naast de 
methodetoetsen en de observaties van de leerkrachten, het Cito Leerlingvolgsysteem. In januari 
maken de kinderen van groepen 3 t/m 8 een aantal toetsen uit dit Leerlingvolgsysteem. Door middel 
van de Cito-toetsen kunnen we goed bekijken hoe een kind zich op de verschillende vakgebieden 
ontwikkelt, zowel ten opzichte van zichzelf als ten opzichte van leeftijdgenoten. We gebruiken deze 
resultaten om te bepalen welk leeraanbod een kind of groep kinderen in de volgende periode nodig 
heeft en dit beschrijven we vervolgens in de groepsplannen. Daarnaast is het voor ons als school 
belangrijk om te volgen hoe de resultaten zich op groeps- en op schoolniveau ontwikkelen en of we 
de doelen, die we ons voor de groepen en de school gesteld hebben, halen. Vanaf 17 januari worden 
in de groepen weer Cito-toetsen afgenomen. De grafieken met de resultaten krijgen de kinderen 
mee in het portfolio.   
  
Het is niet nodig of wenselijk om te oefenen voor de Citotoetsen. Wel is het (net als altijd) goed als 
de kinderen uitgerust op school verschijnen.    
In alle periodes, maar zeker in deze komende weken, is het verzoek aan u om bezoeken aan tandarts 
etc. buiten schooltijden te plannen. Het vergt veel extra organisatie om een gemiste toets op een 
ander moment in te halen, zeker als het gaat om een toets waarbij de opgaven door de leerkracht 
voorgelezen moeten worden. We vragen uw medewerking om dit waar mogelijk te voorkomen.   

 
Bericht vanuit Welzijn Bloemendaal 
Sinds een aantal jaar zijn er bij Welzijn Bloemendaal Dorpscoördinatoren actief in de vijf dorpskernen 
van de gemeente Bloemendaal. Deze Dorpscoördinatoren Welzijn & Zorg zijn ieder in een eigen 
dorpskern de verbinder tussen diverse formele en informele netwerken op het gebied van Welzijn & 
Zorg, zowel voor inwoners en diverse organisaties als voor de Gemeente en ondersteunen burger- en 
maatschappelijke initiatieven. 

Dit doen zij om activiteiten en diensten op het gebied van Welzijn en Zorg op elkaar af te stemmen 
en een goed overzicht in het aanbod te bieden. 

Dit verbinden en afstemmen is een van de kerntaken en hiervoor organiseren zij twee keer per jaar 
een overleg voor betrokken partijen, de zgn. Denktank Welzijn en Zorg. Die partijen zijn organisaties 
op het gebied van welzijn en zorg, sportverenigingen, onderwijs en actieve inwoners in de 
dorpskernen zelf. Via dit netwerk weten mensen elkaar gemakkelijk te vinden en kan eenzaamheid 
beter gesignaleerd worden. 
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Voor deelname aan deze overleggen zoekt Welzijn Bloemendaal in elke dorpskern een aantal actieve 
inwoners die betrokken zijn bij hun dorpskern en weten wat er speelt. Zij geven signalen door en 
weten waar behoefte aan is. Met deze signalen gaan vervolgens de deelnemende partijen aan de 
gang. 

Ben of ken je iemand die dit interessant vindt? Neem dan contact op met Welzijn Bloemendaal via 
dorpscoordinator@welzijnbloemendaal.nl. 

Vermeld dan om welke dorpskern het gaat, zodat de betreffende Dorpscoördinator contact met je 
kan opnemen. Meer informatie nodig? Op www.welzijnbloemendaal.nl vind je meer info over de 
Dorpscoördinatoren zelf. 
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