
In december 2016 en januari 

2017 heeft u een enquête 

kunnen invullen over de te-

vredenheid op school.  

 

De Nijepoort scoort als 

school een 3,32 (hoogste 

score is 4,00). Daarmee 

scoort de school ruim vol-

doende.  

 

Uit de enquête bleek dat we 

op  het onderwerp 

‘Huiswerk’ een onvoldoende 

scoorden (dit was het enige 

onderdeel dat onvoldoende 

was).  

 

Afgelopen teamvergadering 

hebben we hier afspraken 

over gemaakt.  

 

We vinden het belangrijk 

om kinderen huiswerk mee 

te geven. Kinderen leren om 

te plannen en afspraken na 

te komen. Daarnaast leren 

de kinderen voor  een be-

paald vakgebied  de leerstof. 

 

We vinden het belangrijk 

dat er een doorgaande lijn is 

ten aanzien van de frequen-

tie van het huiswerk.  

 

In groep 3 krijgen de kin-

deren vooral de opdracht 

mee om te oefenen met 

lezen: woordrijen lezen, 

letters oefenen en in lees-

boeken lezen. 

In groep 4 is het belangrijk 

om het lezen te blijven oefe-

nen en om de tafels thuis te 

oefenen.  

In groep 5 en 6  is er één tot 

twee keer in de week huis-

werk, bijvoorbeeld Engelse 

woordjes oefenen.  Huis-

werkbladen worden mee 

gegeven de naam van het 

kind daarop en de datum 

waarop het moet worden 

ingeleverd of waarop de 

toets wordt afgenomen. De 

datum staat ook op het whi-

teboard dat in de klas hangt.   

 

In groep 7 en 8 wordt er 

twee tot drie keer in de 

week huiswerk opgegeven.  

De kinderen leren dit in een 

digitale omgeving te doen.  

 

Het streven is om na een 

vakantie geen huiswerk  op 

te geven en tijdens een Cito 

periode minder huiswerk op 

te geven.  

 

Bovenstaande afspraken zijn 

gemaakt voor het reguliere 

huiswerk. Als uw kind een 

boekbespreking, spreek-

beurt of iets dergelijks heeft, 

komt dat er naast. 

 

Het kan ook zo zijn dat er 

vanuit extra begeleiding 

(remedial teaching),  

Livingstone of dyslexiebe-

handeling andere oefenin-

gen bij komen.  
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Mocht u vragen hebben over 

het huiswerk, dan kunt u 

hiervoor altijd langs komen 

bij de leerkracht.  

 

Uit de enquête bleek dat 

ouders de school zouden 

aanraden bij anderen. Dat 

vonden we leuk om te horen 

en vinden het prettig als ou-

ders dat doen! 

 

Daarnaast kwam naar voren 

dat de sterke punten van de 

school zijn: 

 

 De school zorgt ervoor 

dat er weinig lesuitval is;. 

 De leerkracht heeft be-

langstelling voor mijn 

zoon/dochter . 

 De leerkracht onder-

steunt mijn zoon/dochter 

goed bij het werk. 

 De sfeer op school is 

goed. 

 De school organiseert 

voldoende rapportbe-

sprekingen. 

 

Bedankt voor het invullen 

van de enquête!  

 

 

 



 

Nieuwbouw   

Op woensdag 8 maart gaan we 

met alle kinderen, leerkrachten 

én de wethouder, Madeleine 

Bakker, naar de nieuwe locatie 

van de nieuwbouw. 
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De kinderen verzamelen in de 

klassen, krijgen allemaal een 

gele bouwhelm en dan lopen 

we gezamenlijk rond 8.45 uur 

naar de Versteeglaan.  

 

Als u het leuk vindt om mee te 

gaan, bent u als ouders van harte 

welkom om mee heen en weer te 

lopen.  

 

 

Ouderbijdrage 

Eén van de onderwerpen op de 
laatste Algemene Leden Verga-
dering was de ouderbijdrage. 
Omdat er een aantal vragen 
over waren, geven wij u graag 
wat extra toelichting. 

De ouderbijdrage is een jaarlijk-
se vrijwillige financiële bijdrage 
van de ouders aan de school. 
Tweemaal per jaar ontvangt u 
hiervoor een factuur.  Met deze 
bijdrage kunnen we als school 
een aantal extra onderwijskun-
dige uitgaven doen, die zonder 
deze bijdrage niet mogelijk zijn.  

Denk hierbij aan ondersteuning 
via remedial teaching, extra in-
zet van onze interne begeleider, 
aanbieden van plusklas Li-
vingstone, aanschaf van  Chro-
mebooks, etc.  

Al deze uitgaven maken het mo-
gelijk dat De Nijepoort haar hoge 
niveau van onderwijs kan conti-
nueren.  

In de ouderbijdrage zit ook een 
post voor excursies en het jaar-
lijkse schoolreisje. Daar ontvangt 
u dus geen aparte rekeningen 
voor. Denk aan Kunst in de Klas, 
Museum Catharijne Convent en 
bijvoorbeeld een schrijver in de 
klas.  

Omdat bijna alle ouders via deze 
bijdrage hun financiële bijdrage 
leveren, kunnen we deze activi-
teiten elk jaar weer organiseren, 
bovenop alle activiteiten die we 
op school organiseren.  

 

Voor veel  kinderen zijn dit bij-
zondere leuke extra’s en het 
biedt goede afwisseling op het 
reguliere onderwijs. 

Mocht u onverhoopt nog een 
onbetaalde factuur hebben lig-
gen, dan verzoek ik u om deze 
alsnog te voldoen. We willen de 
extra onderwijsondersteuning 
en de extra activiteiten graag 
aan alle leerlingen blijven aan-
bieden, nu en in de toekomst. 

 

Dank, namens het bestuur 
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Koningsdag in Groenekan  

Boek VOORDELIG je meiva-
kantie..... maar niet in de 
eerste week!!!! 

Want dan is het KONINGS-
DAG, met dit jaar onverge-
telijke activiteiten voor het 
hele gezin in Groenekan. 

We zijn nu al druk bezig 
met het voorbereiden, met 
in het bijzonder de Modder 
Race voor jong en oud.  

Een team met volwassenen 
en kinderen kan zich in-
schrijven voor een heuse 
run door het dorp met ver-
schillende obstakels.  

 

Een Groenekanse traditie 
zal dit jaar in ere worden 
hersteld en is het thuisblij-
ven in de vakantie waard. 

De enige vraag is of we 
rond of in de vijver belan-
den…. 

We hopen dat alle kinderen 
en ouders van de Nijepoort 
komen! 

Namens de Oranjevereni-
ging Groenekan,  

Jeroen Persoons (vader van 
Victoria gr 1 ) en Pauline de 
Graaf (moeder van Femke 
en Teuntje gr 6 en 4) 

Belangrijke data in februari en maart 2017  

Vrijdag 24 februari   Studiedag: alle kinderen vrij 

27 feb - 3 maart    Krokusvakantie 

Woensdag 8 maart   Start nieuwbouw op de Versteeglaan  

Woensdag 8 maart   Opruim- en schoonmaakavond  

Vrijdag  10 maart   Afscheidsreceptie voor José (voor ouders) 

13 - 17 maart    Week van de Lentekriebels  

Dinsdag 14 maart   Rapport groep 3 t/m 7 mee 

20-24 maart    Rapportgesprekken 

Dinsdag 21 maart   Groep 8 naar het Lichtruim  

Donderdag 30 maart   ‘s Avonds met ouders de school versieren (Lente) 

Vrijdag 31 maart   Maandviering groepen 1,2, 4, 6 en 8  

Dinsdag 4 april    Studiemiddag: alle kinderen ‘s middags vrij  

 


