
 
 
Nieuwsbrief 3 
 

- Sponsorloop 7 oktober (bij veel regen wordt het 14 oktober) 
- Terugkoppeling enquête oudertevredenheid  
- Hulp van ouders op 9 oktober 

 
 
Sponsorloop  
 
Na overleg met de leerlingenraad en het mooie initiatief van Jaap Klerk, willen we graag een sponsorloop 
organiseren. De sponsorloop zal plaatsvinden op het veld bij de Versteeglaan en de kinderen rennen 
daar een rondje van ongeveer 175 meter. 
 
Jaap kwam met het geweldige idee om de gevluchte mensen in kamp Moria te steunen en heeft contact 
gezocht met de stichting Because we Carry. Het advies is om geld op te halen, zodat Because we Carry 
daar noodzakelijk spullen van kan kopen.  
 
De leerlingenraad was vorig schooljaar al met idee bezig om een sponsorloop te organiseren om een 
basketbalring en net te kopen.Daarom willen we 75% van de opbrengst gebruiken voor Because we 
Carry en 25% voor de basketbalring. 
 
De sponsorloop wordt gehouden op woensdag 7 oktober, tenzij het heel hard regent, dan wordt het 
woensdag 14 oktober. Fijn als er 5 ouders kunnen helpen van 8:30-10:00 uur, opgeven kan via 
mvgrieken@nijepoort.nl 
 
Maandag 28 september krijgen de kinderen een brief mee, zodat ze zich kunnen laten sponsoren. De 
kinderen rennen 15 minuten, maar ze mogen ook wandelen / lopen.  
 
 
Terugkoppeling enquête oudertevredenheid 
 
In juni 2020 hebben ouders van de Nijepoort een enquête kunnen invullen over de tevredenheid op 
school. Het betrof een WMK-PO (Werken met kwaliteit Primair Onderwijs) vragenlijst. We hebben ouders 
gevraagd om de vragenlijst voor hun oudste kind in te vullen. Het aantal oudste kinderen is 107. Er 
hebben 68 ouders de vragenlijst afgerond. Daarmee is het responspercentage 64%.  
 
Hieronder de belangrijkste resultaten. 
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De sterke punten van de school zijn volgens de ouders: 
o Op school gelden er goede regels; 
o De school zorgt ervoor dat er weinig lesuitval is 
o De leerkracht heeft belangstelling voor mijn zoon/dochter 
o De leerkracht van mijn kind is vakbekwaam 
o De sfeer op school is goed 
o De school communiceerde goed over het plan van aanpak in de periode van thuisonderwijs; 
o De communicatie tussen de leerkracht en mijn kind verliep tijdens thuisonderwijs goed.  
 
Het onderwerp ‘verkeerssituatie rond de school’ krijgt met 2,35 de laagste score. In overleg met het team, 
de verkeerscommissie en de wijkagent wordt besproken hoe we de verkeerssituatie rond de school 
veiliger kunnen maken.  
 
De Nijepoort krijgt als rapportcijfer een 8,2 op een 10-puntschaal. 
 
 
Hulpouders  
 
We zijn op zoek naar wat helpende handen om het groen rondom de school bij de te werken.  Dit willen 
we doen op vrijdag 9 oktober. Wie kan er helpen? Graag mailen naar rmanschot@nijepoort.nl  
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