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Schoolgruiten
Vanaf volgende week worden wekelijks de ‘Gruiten’ geleverd voor onze school. We zullen
het groente en fruit op de dinsdag, woensdag en donderdag uitdelen aan de leerlingen. We
willen uiteraard stimuleren dat kinderen gezond eten en vragen u daarom om uw kind op
deze dagen geen ongezonde tussendoortjes (koekjes bijv.) als pauze-hap mee te geven.
Voor meer informatie kunt u terecht op deze website:
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm

Tevredenheidsenquête
Eens in de twee jaar wordt er bij alle scholen van schoolbestuur Lauwers en Eems een
tevredenheidsonderzoek afgenomen door een extern onderzoeksbureau. Het bureau
Beekveld &Tersptra voert dit onderzoek uit. Dit bureau heeft landelijk genormeerde vragen,
waarvan de uitkomst ook op het internet wordt gepubliceerd in PO-vensters. Het onderzoek
bestaat uit de volgende onderdelen: een enquête voor kinderen vanaf groep 6, een enquête
voor ouders en een enquête voor de medewerkers. Het doel is om voor ons, als school,
feedback te krijgen van kinderen, ouders en het team. Met de uitkomsten kunnen we nog
beter bekijken of we op de goede weg zijn. Ook kunnen we kijken waar we zaken mogelijk
kunnen verbeteren of veranderen. De enquête voor de kinderen wordt onder schooltijd
afgenomen in de vorm van een vragenlijst op de computer. De enquête voor de ouders wordt
afgenomen door het versturen van een vragenlijst via de mail. Via een link kunt u de
vragenlijst invullen. Deze wordt vanaf volgende week naar u gemaild.
We nodigen iedereen uit om de enquête in te vullen. Hoe meer respons, hoe beter er een
beeld gevormd kan worden. Uiteraard zullen de uitkomsten met alle betrokkenen gedeeld
worden.
Sint Maarten
We wensen alle kinderen veel plezier met Sint Maarten!
Met vriendelijke groet,
Team bs Mandegoud en team psz ’t Kruimelnestje
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