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Tevredenheidsonderzoek
Als het goed is heeft u via de mail vanuit onderzoeksbureau DUO een link naar een ouderenquête
ontvangen. Deze wijkt enigszins af van eerdere enquêtes.
Het bestuur wil graag een tevredenheidsonderzoek houden dat voor alle scholen van Robijn gelijk is. De
resultaten kunnen dan vergeleken worden met een benchmark waarin de resultaten van 300.000 scholen
in Nederland zijn opgenomen. Het bestuur krijgt dan een rapportage op stichtingsniveau en op
schoolniveau, afgezet tegen de scores van de rest van Nederland.
Het is de bedoeling dat een dergelijk onderzoek iedere twee á drie jaar wordt uitgevoerd.
Wij zouden het erg op prijs stellen als u tijd vrij wilt maken om aan het onderzoek mee te werken.
Informatie avond Digitaal Pesten gaat NIET door
Helaas kan, vanwege te geringe belangstelling, de voor 12 november geplande informatieavond over het
thema "Digitaal Pesten", geen doorgang vinden.
Conciërge Geert de Vrieze
Misschien heeft u Meester Geert (conciërge van het WOC) al een tijdje gemist. Helaas moeten wij u
melden dat Geert ernstig ziek is. Afgelopen week is er bij hem een tumor in de ingewanden geconstateerd
met uitzaaiingen in de lever. Het hele team van De Torenuil is geschokt door dit nieuws en leeft mee met
Geert en zijn familie. Deze week vindt er nog onderzoek plaats en zal gekeken worden naar mogelijkheden
voor behandeling.
Takenbank kinderen cluster 8
De leerlingen van groep 8 gaan elk schooljaar op kamp. Dit kamp wordt voor een deel betaald door school
en voor een deel door de ouders. Om de kosten te drukken, maar vooral om kinderen zelf een bijdrage te
laten leveren aan hun eigen kamp, is er de “takenbank”.
De takenbank zorgt ervoor dat de leerlingen van groep 8 gedurende het schooljaar klusjes doen zodat de
kosten voor het kamp flink kunnen dalen.
Dit zijn klusjes opgegeven door ouders, opa’s, oma’s enzovoorts. U kunt hierbij denken aan auto’s wassen,
een boodschap doen, de hond uitlaten en tal van andere lichte werkzaamheden.
De komende weken staan er ’s morgens kinderen bij de ingang van de school om te vragen of u misschien
een klusje voor hen heeft.
Oproep: Wilt u deze week kleine doosjes sparen en inleveren bij de groepsleerkracht.
De Maandslogan van november is:
Hulp vragen en geven is een heel goed plan, want daar leren we samen van!
We bespreken de Pestposter: Mijn enige wens: hulp vragen.
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