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Een enquête over gezondheid door de GGD
Onze school doet mee aan
"de Gezonde School aanpak”.
Een onderdeel van deze aanpak is het maken van Gezondheidsprofiel van de school.
Hiervoor worden vragenlijsten
gebruikt. De vragen gaan over
onderwerpen die te maken hebben met de ontwikkeling van uw kind(eren) zoals eetgewoonten, het omgaan met andere kinderen en hoe
kinderen zich voelen op school.
Medewerking
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 vullen de vragenlijst in de klas in. Uw kind hoeft nergens zijn/
haar naam in te vullen, zodat de GGD en de
school niet weten van welk kind de ingeleverde
vragenlijst is. Dat is ook niet nodig want het onderzoek is uitsluitend bedoeld om een beeld te
krijgen van de totale groep leerlingen op school.
In groep 1 tot en met 5 wordt ouders gevraagd
de lijst (thuis) in te vullen.
Deze ouders krijgen volgende week een brief
van de GGD met nadere informatie.
Wat gebeurt er met de vragenlijsten?
De uitkomst van de vragenlijsten wordt opgenomen in het Gezondheidsprofiel dat de GGD van
de school maakt. In overleg met de GGD kan de
school dan nagaan aan welke onderwerpen op
school extra aandacht moet worden besteed.
Hoe meer ouders de vragenlijst invullen, hoe
beter de school deze keuze kan maken.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen
met de leerkracht of met de GGD- contactpersoon: Majorie van den Berg, majorie.vd.berg@ggdhvb.nl, 088 368 6593
Meer informatie over de Gezonde school vindt u
op www.gezondeschool.nl

Afscheidsavond groep 8
Het duurt nog een tijdje, toch er is al nagedacht over
de afscheidsavond woensdag 4 juli a.s. Vorig jaar
bestond groep 8 uit 4 kinderen. Vanwege dit kleine
aantal is er toen een andere invulling gegeven aan
de afscheidsavond.
Nu zitten er 13 kinderen in groep 8, dat betekent
dat de afscheidsavond als vanouds ingevuld wordt.
Na ontvangst met koffie en thee wordt de afscheidsmusical opgevoerd door de kinderen van groep 7 en
8 voor familie. Na de musical gaan de kinderen van
groep 7 met hun ouders naar huis en is er een discoavond in de aula voor de kinderen van groep 8 en
hun ouders. T.z.t. ontvangen de ouders van groep 78 hierover meer informatie.
Het beleid van school is dat er bij 10 of meer kinderen in groep 8 een discoavond wordt georganiseerd als afscheidsavond. Bij minder dan 10 kinderen in groep 8 wordt er gekeken naar een andere
invulling.

Belangrijke data
8 november: jaarvergadering oudervereniging

