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Beste ouders,
Hierbij vragen wij weer uw aandacht voor de berichten in deze Vogelvlucht.
Terugkoppeling Integrale Vragenlijst Oudertevredenheid, oktober 2017
De Integrale Vragenlijst Oudertevredenheid is verspreid onder alle ouders van kinderen die onderwijs volgen op
PCBS De Vuurvogel, om directie, medewerkers en ouders inzage te geven in:
· wat de mening van ouders is over de aspecten die bevraagd zijn, en/of hoe deze worden beleefd
· wat verbeterpunten zijn met betrekking of hoe actuele verbeterprocessen uitgevoerd worden.
Als bijlage is de samenvatting van het resultaat toegevoegd.
Trefwoord
Week 6 en 7 gaan verder met het thema: Je krijgt wat je verdient
Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en ongelijke behandeling, over
beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe toekomst.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 6: De knecht verdient straf (Matteüs 18, 23-35); De vijgenboom (Lucas 13, 6-9)
week 7: Zacheüs (Lucas 19, 1-10); Wat verdient de Samaritaan? (Lucas 10, 25-37)
Bijbelverhalen middenbouw:
week 6: Drie knechten (Matteüs 25, 14-30); Uitbetalen (Matteüs 20, 1-16)
week 7: Een boom zonder vruchten (Lucas 13, 6-9); De rat van de keizer (Lucas 19, 1-10)
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 6: Een passende beloning? (Matteüs 25, 14-30); Een dagloon (Matteüs 20, 1-16)
week 7: Een boom zonder vruchten (Lucas 13, 6-9); Een mannetje in een boom (Lucas 19, 1-10)
Voor in uw agenda:
Vrijdag 16 februari: de nieuwe Vogelvlucht verschijnt
Maandag 19 februari t/m vrijdag 2 maart: voorjaarsvakantie

Komende weeksluitingen:
9 februari
B
7b
16 februari
A
1/2e
De ouders van de kinderen uit de genoemde groepen zijn hierbij van harte uitgenodigd.
Andere ingekomen berichten
ABC de Laak
In de bijlage weer een nieuwsbrief van ABC de Laak. In februari start een training Studie Vaardigheden voor
groep 8, vandaar deze update.
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