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Purmerend, 19 maart 2018
Agenda
19 maart
19 maart
21 maart
26 maart
29 maart
29 maart
30 maart
2 april
3 april

Start Projectweek “Geloof in …”
Nacontrole Luizen
Gemeenteraadverkiezingen op school
MR vergadering om 19.30
Paasontbijt
Maandsluiting/ Projectsluiting door groep 5
Goede vrijdag, leerlingen zijn vrij
2de Paasdag, leerlingen zijn vrij
studiedag, leerlingen zijn vrij

Projectweek “Geloof in …”
Op maandag starten we de projectweek met dit jaar het thema “Geloof in ….”.
De projectweek is van 19 tot en met 29 maart en tijdens deze projectweek
zullen alle groepen onderzoek doen naar verschillende en overeenkomende
manieren van geloof. Ook zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden in
de groepen. Als daarbij hulp nodig is, zal de leerkracht van de groep dat zelf
regelen en u eventueel verzoeken om mee te helpen.

Bedankje namens juf Carolina
Lieve allemaal, ik wil jullie ontzettend bedanken voor alle mooie kaarten, cadeautjes en leuke
tekeningen.
Ik word daar blij van.
Liefs, juf Carolina

Tevredenheidsonderzoek
Beste ouders en verzorgers,
Wat vindt u van ‘t Carrousel? Wat gaat goed en wat kan beter? Uw mening is belangrijk voor
ons en helpt ons om alert te blijven op de kwaliteit van het onderwijs. Daarom voeren wij
een tevredenheidspeiling uit. We nodigen u van harte uit hieraan mee te doen!
Wat vragen wij van u?
Wij vragen u vriendelijk om uw mening over onze school en ons onderwijs met ons te delen.
Dat kunt u doen door op het internet een vragenlijst in te vullen. Ook als u meerdere

kinderen heeft hoeft u de lijst maar één keer in te vullen. Houd dan bij het invullen uw
oudste kind op onze school in gedachten.
U vindt de vragenlijst op www.devragenlijst.nl/kvpo. De inlogcode is: 3A29EA. Kies
vervolgens voor de optie ‘inloggen’. Het beantwoorden van de vragen kost ongeveer een
kwartier. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 25 maart 2018 aanstaande.
Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd en zijn dus niet te herleiden tot
personen. Na afloop van het onderzoek wordt u geïnformeerd over de resultaten. Het
onderzoek wordt door B&T (voorheen Van Beekveld en Terpstra), in opdracht van OPSPOOR,
afgenomen. Zij zullen de gegevens verzamelen en de resultaten in een rapport weergeven.
Door het invullen van de vragenlijst gaat u akkoord met deze werkwijze.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de verwerking van de onderzoeksgegevens en privacy, dan kunt u
contact opnemen met Hans Kuijs: h.kuijs@opspoor.nl.
Met vragen over dit onderzoek kunt u terecht bij p.vandijk@opspoor.nl.
Wij hopen op uw deelname. Mede namens alle medewerkers van ‘t Carrousel alvast hartelijk
dank!

