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Hiep, hiep hoera!
Gefeliciteerd aan
de jarigen!
13 april – Milou gr. 7
13 april – Gabriel gr. 5
13 april – juf Cindy
21 april – Rogan gr. 3
25 april – Xem gr. 2
25 april – Fedde gr. 2
27 april – Annelot gr. 2
28 april – Presley gr. 0
5 mei – Bram gr. 0
5 mei – Mees gr. 2
8 mei – juf Amy

Kalender
4 april
5 april
6 april
10 april

Schoolvoetbal jongens
12.30u. Logopedie inloop
OR/ MR/ Teamvergadering

11 april

Juf Cindy auditorentraining Utrecht
Maandviering gr 3/4 , buitenlesdag
Juf Cindy Kanjertraining Lelystad
Schoolvoetbal meisjes

17 & 18 april

IEP-toets gr. 8

20 april
23 april – 4 mei

Koningsspelen, tot 14.00u school gr.3-8
Meivakantie

Gefeliciteerd Krijn uit
groep 1, met je broertje
Dies!!

Kind op maandag – Lied van de maand
God luistert naar mensen, zelfs als ze heel zachtjes bidden. Dat ontdekt Hanna die in de tempel haar verdriet voor de
Heer neerlegt. Dat het voor mensen soms moeilijk is om te luisteren, blijkt uit het verhaal over de zonen van Eli. Hun
vader is priester, maar zij doen verkeerde dingen.
In de klas wordt er iedere maand aandacht besteed aan verschillende liederen. Deze liedjes zijn zorgvuldig gekozen
en sluiten aan bij de verhalen uit de Bijbel. Ook worden deze liederen in de kerken gezongen. Deze maand zingen we;
“Samen met Jezus” https://www.youtube.com/watch?v=PSf_2lYURYE

“Onder, boven, voor en achter” https://www.youtube.com/watch?v=ZVv_BGe1uQ8

Paasviering
Met de aanwezigheid van vele ouders en alle kinderen vierden wij donderdag 29 maart het Paasfeest in de
hal. Tijdens deze viering zongen we liedjes, luisterden we naar het Paasverhaal van Opa Knoest en
hoorden we hoe de rupsen in onze vlinderkast steeds veranderen van rups, naar cocon, naar prachtige
vlinders. Tussen de middag genoten we samen van een heerlijke lunch, deze werd verzorgd door de
ouderraad. Hartelijk dank!

Koningsspelen
Op vrijdag 20 april spelen wij met elkaar de Koningsspelen. De
ochtend begint met een Koningsontbijt. Dit wordt verzorgd dus de
kinderen hoeven alleen een eigen beker, bord en bestek mee te
nemen. Daarna zullen de kinderen in gemengde groepjes van De
Kirreweie en Onder de Wieken spelletjes gaan spelen op het
sportcomplex van DFS. Meester Alois is nog op zoek naar ouders
die deze spelletjes willen begeleiden. Wilt u deze ochtend komen
helpen? Graag even een berichtje naar meester Alois
ademunck@radarscholen.nu
Na de spelletjes gaan alle kinderen terug naar school. De kinderen van groep 1 en 2 zijn gewoon om 12.00u
uit en mogen dan op school opgehaald worden. De kinderen van groep 3 t/m 8 lunchen in de klas en zijn om
14.00u uit. Deze lunch nemen de kinderen zelf van thuis mee.

Tevredenheidspeiling ouders; leerlingen; personeel
In februari hebben zowel de leerlingen van groep 7-8, de personeelsleden en u als ouders een
tevredenheidspeiling ingevuld. Voor sommige ouders was het invullen van deze lijst best lastig, omdat de
situatie van het ene kind in het gezin, anders kan zijn dan van het andere kind. Deze opmerking hebben wij
ook teruggegeven aan de makers van de lijst, die echter aangaven dat ze ervoor gekozen hebben om per
gezin een indruk te krijgen en deze te midddelen met de andere indrukken. In de MR en in het team
bekijken we de uitkomsten van de lijsten en nemen we de uitkomsten mee in de planning van het nieuwe
jaar. Hierbij kort even wat uitschieters op een rijtje, waarbij we erbij moeten vermelden dat de tevredenheid
over het algemeen zeer hoog is. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. De maximale score is 4 en als
een score onder de 3 ligt, vinden we dit een signaal om op te pakken. De meeste scores liggen echter
sowieso tussen de 3 en de 4. Reden voor ons om ook erg blij te zijn en tevreden met dit resultaat.
Uit de oudertevredenheidspeiling werden de volgende items als zeer positief gewaardeerd (3,7 of3,8 of 3,9)
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Kinderen voelen zich gewaardeerd door de leerkracht
De leerkracht daagt kinderen voldoende uit tot leren
De leerkracht geeft kinderen zelfvertrouwen
De leerkracht houdt rekening met wat het kind kan
Ouders zijn tevreden over de wijze waarop de school omgaat met uitval van lessen
Ouders zijn tevreden over de wijze waarop de schooltijden worden nageleefd
Ouders zijn tevreden over de lessen die de school naast lezen, taal en rekenen aanbiedt
Ouders zijn tevreden over hoe leerkrachten aandacht geven aan normen en waarden
Kinderen voelen zich veilig op school
Ouders voelen zich welkom op school
Ouders zijn tevreden over de contacten die ze hebben met school
Ouders voelen zich serieus genomen
Ouders zijn tevreden over de mogelijkheden die de school hen biedt om mee te doen met schoolse activiteiten
Ouders zijn tevreden over hoe ze geinformeerd worden over de gang van zaken op school
Ouders vinden de informatie van de school begrijpelijk
Ouders zijn tevreden over de deskundigheid van de schoolleiding
Ouders zijn tevreden over de deskundigheid van de leerkrachten
Ouders zijn tevreden over hoe de school haar identiteit uitdraagt
De school doet wat ze belooft
Ouders spreken positief over de school
Op school leren de kinderen vaardigheden om goed samen te werken.

Als aandachtspunten kwamen naar voren (3,1 of lager):





Op school leren kinderen goed om te gaan met sociale media
Ouders zijn tevreden over hoe men op school kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn extra uitdaging biedt
Ouders zijn tevreden over de netheid en hygiene op school
Ouders zijn tevreden over de voorzieningen voor voor- en naschoolse opvang

Wat betreft de hygiene op school is aangegeven dat het hier vooral de wc-tjes betreft. Goed voor u om te
weten dat er inmiddels offertes zijn gemaakt, om te kijken of we andere vloeren mogen aanschaffen. En dat
we druk bezig zijn om met name de jongetjes goed te leren plassen op de wc’s en door te trekken etc.

Ik ga weg....persoonlijke noot van Cindy....
In de bijlage vindt u een nieuwsbrief van onze algemeen directeur Clemens Pronk. In deze brief schrijft hij
over de op handen zijnde directeurenmobilisatie die na de zomervakantie plaats zal gaan vinden. Dat
betekent dat ik (Cindy) vanaf 01-08 niet meer op Onder de Wieken zal werken, maar directeur zal zijn op de
Jan Wouter van den Doelschool in Zierikzee. Daarnaast zal ik 1 dag bovenschoolse taken als
kwaliteitszorgcoordinator verrichten. Een grote verandering die ik graag verder wil toelichten.
Op 1 april 2018 was het 11 jaar geleden dat ik in dienst kwam van Radar (net vers vanuit China weer terug
in Nederland) en dat ik begon als directeur op Onder de Wieken. Tijdens de sollicitatieprocedure werd mij

herhaaldelijk gevraagd hoe lang ik directeur zou te blijven op Onder de Wieken. Mijn CV bestond op dat
moment uit werkperiodes van een jaar of 5. Daarna had ik behoefte aan een nieuwe uitdaging en ging ik
meestal op zoek naar ander werk. Ik heb toen grapsgewijs gezegd dat ik zou blijven tot mijn dochters van de
basisschool af zouden zijn. Op dat moment echter was mijn oudste dochter Yara nog niet eens 4 jaar en
mijn jongste dochter Zonne nog maar 2 jaar oud, de sollicitatiecommissie was gerustgesteld.
Op dit moment zitten mijn dochters al in de derde van het VWO en de tweede van de Havo. Die belofte ben
ik dus ruimschoots nagekomen. Maar dat ik meer dan 11 jaar zou blijven, had ik nooit verwacht. Met heel
veel liefde, zorg en aandacht heb ik deze jaren op Onder de Wieken gewerkt en het grootste deel ook in
Burgh-Haamstede gewoond. Het voelt nog steeds als ‘mijn dorp’ en zeker ook als ‘mijn school’. Ik ken ieder
kind, elke ouder, elk hoekje van de school, weet veel van al het personeel dat er werkt en voel me soms
bijna familie met iedereen. Toch is het dan ook goed dat er een nieuwe uitdaging komt. Hoe dit hele proces
is verlopen staat in de brief van Clemens. Het voelt voor mij als een uitdaging en een kans en een nieuw
begin, maar tegelijkertijd natuurlijk ook als een heftig afscheid en een verlies van al het mooie en goede in
Haamstede. Daar komt ongetwijfeld in Zierikzee ook weer veel moois en goeds voor terug. De komende
maanden ga ik in ieder geval enorm genieten van alle fantastische kinderen, de leuke ouders, het geweldige
onderwijsteam en de mooie momenten die zullen komen. Ik koester al deze jaren als waardevolle
herinneringen, die voor een belangrijk deel hebben bepaald hoe ik nu in het leven sta en hoe ik mijn werk
als directeur wil uitvoeren. Dat neemt niemand mij meer af. We gaan elkaar ongetwijfeld nog zien, maar toch
wil ik jullie allemaal alvast al heel hartelijk danken, gewoon... voor alles...
Daarbij ben ik natuurlijk ook erg blij dat ik het stokje in Haamstede mag overdragen aan mijn zeer
gewaardeerde collega Debora de Bruijne, die op dit moment directeur van de JL de Jongeschool in
Zierikzee is. U krijgt in haar een warme, adequate, ervaren directeur terug, die samen met Carine - als
nieuwe adjunct-directeur en het team van Onder de Wieken, de school vast en zeker nog veel verder zal
laten groeien. Liefs, Cindy

