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Leerlingenquête 
De uitkomsten van de ouder- en 
leerlingenquête is in het team en de MR 
besproken. Graag willen wij de resultaten 
van de enquêtes met u delen! In deze 
nieuwsbrief de leerlingenquête. 
Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben 
de vragenlijst ingevuld. Volgens de 
leerlingen scoort de Anbrenge een 8,43 
(landelijk 8,13).  
 

 
 
Ze zijn tevreden over: juf/meester 
organiseert alles goed, juf/meester is 
aardig, toetsen gaan over de geleerde 
stof, juf/meester legt goed uit, 
duidelijkheid regels, veel schoolvriendjes 
/vriendinnen, leren van de werkstukken 
die je moet maken, doet goed mee met de 
lessen, schoolgebouw van binnen mooi en 
werk in de klas op tijd af. In vergelijking 
met de vorige peiling in 2018 valt uit dat 
de lessen en de vakken ruimt hoger scoren 
nu, net als de 21ste eeuwse vaardigheden, 
schoolgebouw en omgeving en 
welbevinden op school. Geconcludeerd 
kan worden dat inzet op deze punten 
heeft gewerkt, volgens deze enquête. 
Aandachtspunten volgens de leerlingen 
zijn rust in de klas, vaak moe op school en 
waardering voor het lezen. In volgende 
nieuwsbrieven zullen we u meenemen hoe 
we deze punten oppakken.  
We zijn tevreden met deze score en 
vinden het fijn dat de leerlingen zich 
prettig voelen op onze school! 

 

Koningsspelen 
Morgen vinden op school de 
Koningsspelen plaats. We starten met de 
dans van Kinderen voor Kinderen in de 
klas zelf. Daarna hebben we twee rondes 
waarin eerst de onderbouw buiten 
activiteiten gaat volgen (waaronder een 
stormbaan) en daarna de bovenbouw. 
Tussendoor is er pauze, waarin de 
kinderen hun eigen fruit en drinken 
meenemen. De kinderen blijven steeds 
met hun eigen groep bij elkaar. 
Aan het eind van de ochtend is er een 
(coronaproof) verrassing voor de kinderen 
geregeld: patatje, pakje drinken en een 
snack.  
 
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn om 12 
uur vrij, de kinderen van groep 5 t/m 8 om 
14.30 uur. En natuurlijk mogen alle 
kinderen in het oranje naar school 
komen! We gaan er een hele gezellige dag 
van maken. 
 

 
 

Meivakantie 
Komende dinsdag (Koningsdag) zijn de 
kinderen vrij. De meivakantie is van 1 t/m 
16 mei. 17 mei zien we de kinderen dan 
graag weer terug op school! Maandag 24 
mei is het tweede pinksterdag en zijn de 
kinderen ook vrij. Alvast een fijne 
vakantie! 
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Thema lente 
Afgelopen dinsdag hebben we zaadjes 
gezaaid. Iedereen mocht er zelf water bij 
doen en de zaadjes erbij in doen. We zijn 
benieuwd wat er de komende dagen mee 
gebeurt. Verder hebben we het gehad 
over verschillende soorten bloemen en 
waren er bloembollen te zien in de klas. 
De bloemen en de bollen staan nu gezellig 
op onze thematafel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We wandelen vaak een stukje met de 
kinderen. Kinderen vinden het heerlijk om 
buiten te zijn. Wat komen we veel 
verschillende dingen tegen onderweg. We 
zijn uiteindelijk terecht gekomen bij de 
Noaberhoeve, daar spelen we natuurlijk 
even in de speeltuin. We hadden ook de 
tasjes meegenomen en konden genieten 
van een picknick. Ondertussen werd er 
ook nog voorgelezen. 
 

Koningsspelen 
Vandaag hebben we de koningsspelen. We 
hebben al een hoed geknutseld voor de 
spelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanmelden 
Voorschool de Anbrenge biedt elke 
maandag, dinsdag en donderdag 
peuterochtenden aan voor kinderen in de 
leeftijd van 2 tot 4 jaar. Kinderen worden 
spelenderwijs voorbereid op de 
bassischool en leren sociale vaardigheden 
aan. Er is nog plek voor nieuwe peuters. 
Neem gerust contact met ons op!  
(info@kdvdapper.nl) 
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