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Ouders geven Robijnscholen een prima rapport
Ouders zijn tevreden over de scholen van Stichting Robijn. Dat is een conclusie die wij tot onze grote vreugde
kunnen trekken uit de oudertevredenheidsenquête van afgelopen november. Uit de enquête, die op alle 13
Robijnscholen werd gehouden, bleek dat de meeste van onze scholen bovengemiddeld scoren. Over de sfeer,
het onderwijs, de leerkrachten en de directie zijn de ouders positiever dan gemiddeld in Nederland in het
basisonderwijs. Samen scoren onze scholen met een 7,8 een mooi rapportcijfer.
Natuurlijk zijn er ook op onze scholen aspecten waar ouders aandacht voor vragen. Zo willen zij graag beter
geïnformeerd worden door de medezeggenschapsraad en de ouderraad, en is de verkeersveiligheid rondom de
school niet altijd optimaal.
Kijken we binnen de dagelijkse praktijk op de scholen, dan zien we dat er over het algemeen nog wel wat te
winnen is in de afstemming van het onderwijs op de individuele leerling, het omgaan met leerlingen met
gedragsproblemen en het bestrijden van pesten.
Iedere Robijnschool heeft zijn eigen karakter en identiteit. De scholen scoorden daarom natuurlijk niet op alle
onderdelen hetzelfde.
Kijken we binnen de dagelijkse praktijk op De Torenuil , dan mogen wij zeer tevreden zijn met de uitkomsten.
Wij herkennen ons in bovenstaande aandachtspunten en zullen deze opnemen in de jaarplanning.
De volledige uitslag van de enquête kunt u inzien op onze website: http://www.torenuil.nl/oehoe.html
Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Noteert u op de kalender:
Sportdag 3-4 op vrijdag 27 juni 2014
Sportdag 5-8 op woensdag 25 juni 2014
Koningsdag
Omdat de Ark vrijdag het schoolplein gebruikt voor de koningsspelen, wordt u verzocht het plein via de
zijkanten(kleuterpleinen De Ark en De Pijler) te betreden.
Vrijdag 26 april is er een ontbijt ter gelegenheid van Koningsdag. Wilt u uw kind uiterlijk donderdag een bord,
beker en bestek meegeven ( liefst onbreekbaar).
De kinderen mogen die dag in Koninklijke kleuren komen als ze dat leuk vinden.
Creadag op 21 mei 2014
Voor de creadag zijn we op zoek naar de volgende materialen:
Sinaasappeldozen
Schoenendozen
Kurken (mag van plastic)
Lege keukenrollen
Graag inleveren op de Hoofdvestiging.
Kalender april/mei 2014
25 april
28 april t/m 5 mei
6 en 7 mei
8 mei
8 t/m 22 mei
13 mei

Gezamenlijk ontbijt Koningsdag
Meivakantie
Studiedagen, alle kinderen vrij
Hoofdluiscontrole
Wereldschoolproject
Inzameling Children of Durgapur
Oud papier inzameling
13 t/m 16 mei
Schoolkamp Cluster 8
21 mei
Creadag
22 mei
Wereldse inloopavond
28 mei
Studiedag: alle kinderen vrij
29 mei t/m 1 juni Hemelvaartweekend
2 t/m 5 juni
Avond-4-daagse
Voor de kalender op de website: http://www.torenuil.nl/kalender.html

