
 WIST U DAT...? 

 … burgemeester Marcouch op 

donderdag 14 maart naar De Monchy 

komt? We hebben gevraagd of hij wil 

komen om onze school en vooral de 

kinderen te leren kennen. Het bezoek 

wordt voorbereid samen met  

vertegenwoordigers van MR en  

Ouderraad. U bent van harte welkom 

om 8.30 uur op de trappen. 
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 VERJAARDAGEN 

   4 maart:  Najla          

 9 maart:  Besnik & Cristiano & David 

10 maart:  Emre & Jacob 

11 maart:  Danisha 

17 maart:  DiJas  

18 maart:  Aya 

20 maart:  Ludciano  

23 maart:  Destina  24 maart: Shairon 

    CITO-RESULTATEN 
   In januari hebben alle kinderen Cito-toetsen gemaakt. Er is goed 

nieuws: de resultaten van De Monchy zitten in de lift! 

Alle toetsen zijn door de juffen goed bekeken: welke fouten zijn gemaakt  

en welke stof moet dus nogmaals behandeld worden? Ook kijken we met 

alle juffen naar de scores van de kinderen per jaargroep. We bespreken 

hoe we het onderwijs kunnen verbeteren, zodat de kinderen het beter 

snappen en meer leren. We kijken bij elkaar naar de lessen en geven 

daar feedback op. Zo werken we eraan om de resultaten te verhogen.  

Ook kunt u thuis het leren ondersteunen. Door (veel) voor te lezen en 

(reken)spelletjes te doen, wordt het leren van uw kind gestimuleerd.  

 BELANGRIJKE DATA 

 1 maart: Carnaval op school 

 4-8 maart: Voorjaarsvakantie 

11 maart: Alle kinderen vrij; studiedag team 

11 maart: MR-vergadering 

14 maart: Burgemeester op bezoek 

    Ouder-kind-workshops groep 1-8 

29 maart: Alle kinderen vrij; studiedag team 
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… ouders, kinderen en medewerkers 

meedoen aan het tevredenheids-

onderzoek? Kinderen van groep 5-8 

geven hun mening over onderwijs, 

juffen, sfeer; en zo ook ouders en de 

teamleden. Al 86% van de ouders 

heeft de enquête ingevuld. Als u het 

nog niet heeft gedaan, vraag er dan 

naar bij de juf van uw kind. 

 

... er op woensdag 13 februari 

gevierd is dat de kinderen dit 

schooljaar 100 dagen naar 

school zijn geweest? Er waren 

afwisselende opdrachten voor de 

kinderen die allemaal met het 

getal 100 te maken hadden.  

Rekenen, taal en zelfs de gymles 

stonden in het teken van 100.     


