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Het einde van het schooljaar begint alweer stap voor
stap in zicht te komen…!
De eerste, meer dan mooie, lentedagen hebben we
alweer achter de rug.
We hebben met elkaar Pasen gevierd, groep 8 heeft de
CITO achter de rug en na het bosfeest gaan we allemaal
genieten van een welverdiende vakantie.
Na de meivakantie gaan we natuurlijk weer met volle kracht vooruit.
Voor de teams van de Vordering en Het Hoge een aantal weken van met elkaar vooruit kijken,
voorbereiden van het nieuwe schooljaar en de puntjes op de i zetten.
In de groepen staan er de komende periode ook weer verschillende activiteiten op het programma:
Zo staat er eind mei nog een aantal CITO-toetsen gepland, verder is er tijd voor activiteiten als de
boerderijschool (in groep 6), een bootexcursie (in groep 7), de afsluiting van het muziekproject (in
groep 4 en 5) en natuurlijk de verschillende juffendagen en de schoolreisjes in alle groepen. Het ziet
er dus naar uit dat geen kind zich de komende tijd hoeft te vervelen!
Groep 8 gaat zich voorbereiden op de laatste periode van hun carrière op Het Hoge; naast de
voorbereidingen op een nieuwe stap richting het voortgezet onderwijs, gaan zij aan de slag met de
musical.
Paasviering
Wat heeft iedere groep weer genoten van de gezelligheid om het Paasfeest samen te vieren. Na de
viering hebben we samen geluncht en dan is het mooi om te zien hoe ook een lunch, verbindend kan
werken. Hopelijk heeft iedereen thuis ook fijne dagen gehad. Via deze weg willen wij de
oudercommissie bedanken voor alle hulp.
Schoolreisjes
De periode van de schoolreisjes en het schoolkamp nadert weer. De bestemmingen liggen vast én de
bussen zijn gereserveerd.
De kinderen van groep 1/2 gaan op 7 juni naar Megapret in Lievelde.
De kinderen van groep 3/4 gaan op 21 juni naar Julianatoren in Apeldoorn.
De kinderen van groep 5/6/7 gaan op 28 juni naar Avonturenpark Hellendoorn.
De kinderen van groep 8 gaan van 10 t/m 12 juli op kamp naar De Veldhof in Kring van Dorth.
Meer informatie volgt vanzelfsprekend de komende periode via de leerkracht(en) van uw kind(eren).
Normaal gesproken zouden wij u rond deze tijd altijd het verzoek doen om het geld voor de
schoolreisjes en het kamp over te maken.
Dit jaar hebben we goed nieuws voor u! We hebben berekend dat er op onze leerlingenrekening nog
voldoende geld staat om deze bijdrage voor dit jaar achterwege te kunnen laten!
Dat betekent dat u dit jaar niets hoeft te betalen voor het schoolreisje en het kamp van uw kind.
Maar… wat in dit verband nog wel belangrijk is om te noemen:
Uit onze administratie blijkt dat van ongeveer de helft van de kinderen de vrijwillige ouderbijdrage
nog niet betaald is. Dit gaat in totaal om een bedrag van ruim 1500 euro.
De ouderbijdrage is weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Uit deze bijdrage worden feesten als
Sinterklaas, Kerst en Pasen bekostigd, maar ook activiteiten tijdens de Kinderboekenweek.
Wilt u in uw administratie nagaan of u de ouderbijdrage van 15 euro inmiddels betaald heeft?
Wanneer dit nog niet het geval is, wilt u dit bedrag dan zo spoedig mogelijk overmaken?
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Verkeersexamen groep 7
In groep 7 leggen alle leerlingen het verkeersexamen af. Deze maand zijn alle leerlingen in één keer
geslaagd voor het theoretische deel van het examen! Op 16 mei doen de kinderen het
praktijkgedeelte van het verkeersexamen.
Hoofdluis
Op de eerste woensdag na de meivakantie is er weer een hoofdluiscontrole. Alle kinderen worden
gecontroleerd. Wilt u thuis ook regelmatig blijven controleren? Bedankt!
Tevredenheidsonderzoek
In februari heeft u als ouder een uitnodiging ontvangen om mee te werken aan het
tevredenheidsonderzoek van onze school. Daarvan heeft 42% de vragenlijst ingevuld.
We vinden het als school belangrijk om de resultaten met u te delen.
Ouders hebben aangegeven dat ze over het algemeen positief zijn over onze school, 93% van de
ouders heeft aangegeven dat ze tevreden zijn. De gemiddelde score op alle deelgebieden die
genoemd werden in het onderzoek, is een 7,5.
De belangrijkste positieve punten die genoemd worden, zijn:
 de voorzieningen op onze school
 de leerkrachten: ouders geven aan dat hun kind een goed contact heeft met de leerkracht en dat
ze over het algemeen bij de leerkracht terecht kunnen als ze vragen hebben.
 het onderwijs dat gegeven wordt op onze school
Natuurlijk zijn er ook punten die volgens ouders verbeterd zouden moeten worden.
Als belangrijkste verbeterpunten worden genoemd:
 communicatie tussen school en ouders
 aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling
 de grootte van de groepen
Binnen het team hebben we de uitslag van dit onderzoek gedeeld.
Natuurlijk is het voor ons belangrijk om volgend jaar in eerste instantie de punten die als positief
werden benoemd, te handhaven.
Daarnaast hopen we op de volgende manieren aan onze verbeterpunten te kunnen werken:
 Op het gebied van communicatie werd aangegeven dat de school nog meer aandacht zou
kunnen besteden aan de informatie-uitwisseling met ouders.
Wij hopen dat door de invoering van ‘Digiduif’, de communicatie in ieder geval meer
gestructureerd zal verlopen. U hoort hier aan het einde van het schooljaar meer over. Ook de
website zal weer opnieuw ‘de lucht ingaan’ en een meer gestructureerde vorm en inhoud
krijgen. Daarnaast zal er volgend jaar meer gelegenheid zijn voor ouders om ’s morgens tegelijk
met hun kind de klas in te lopen wanneer daar behoefte aan is.
En verder is het ook een aandachtspunt op teamniveau: proactief communiceren naar ouders
over de ontwikkeling en het welzijn van uw kind.
 Op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling denken we dat de Kanjermethode die vanaf
volgend jaar ingezet gaat worden in alle groepen, een goede manier is om ongewenst gedrag in
de groep bespreekbaar te maken, om een positieve sfeer in de groep te creëren en om kinderen
zich bewust te maken van hun eigen plek in de groep.
Wij willen alle ouders die hebben meegewerkt aan het onderzoek in ieder geval hartelijk danken voor
hun tijd en hun opmerkingen. Het is voor ons erg belangrijk om uw mening te horen. Samen kunnen
we werken aan een prachtige school met goed onderwijs en oog voor de ontwikkeling van uw kind.

Schoolvoetbal
Voor het eerst deden De Vordering en Het Hoge op woensdag 11 april gezamenlijk mee aan het
Vordense schoolvoetbaltoernooi. Maar liefst 80 leerlingen van groep 6, 7 en 8 streden alsof ze nooit
anders gedaan hadden met elkaar tegen de andere Vordense basisscholen.
Dat de winst dit jaar niet naar de nieuwe school ging, maar naar De Kraanvogel mocht de pret niet
drukken: de winst van vanmiddag was al duidelijk: het was een mooi gezicht om te zien hoe de
kinderen elkaar wisten te vinden, samen sporten verbroedert!
Parkeren bij school
Wil iedereen er weer extra op letten dat er aan de Lulofsweg, maar natuurlijk ook bij de Schoolstraat,
bij de gele streep, niet geparkeerd mag worden?! Alvast bedankt.

Avondvierdaagse
Net als andere jaren doen er weer kinderen van groep 3 t/m 8 van onze school mee met de
Avondvierdaagse van 11 t/m 14 juni.
Dit jaar voor het eerst samen met de kinderen van De Vordering!
De kinderen hebben hiervoor allemaal een brief met opgavestrookje mee naar huis gekregen.
De begeleiding tijdens deze avonden zal dit jaar alleen door ouders van beide scholen gebeuren.

Meivakantie
Vrijdag 27 april start de meivakantie. Voor iedereen een mooie en fijne vakantie toegewenst.
We zien elkaar weer op maandag 14 mei. Tot dan!
Belangrijke data maand mei
27 april t/m 11 mei: Meivakantie
14 mei: Groepen 1-2 van De Vordering en Het Hoge gaan op deze dag samen spelen
14 mei: Groepen 7 en 7/8 van De Vordering en Het Hoge hebben op deze dag samen gym
16 mei: Groepen 5 en 6 van De Vordering en Het Hoge hebben op deze dag samen gym
16 mei: Groepen 4 van De Vordering en Het Hoge hebben op deze dag samen gym
16, 23 en 28 mei: Techniekochtend in groep 8
18 mei: Groepen 3 van De Vordering en Het Hoge hebben op deze dag samen gym
21 mei: 2e pinksterdag, iedereen vrij
22 mei: Contactavond 6 (opgeven kan t/m 15 mei)

Met vriendelijke groeten, team Het Hoge

