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WIST U DAT...?
… burgemeester Marcouch op
14 maart kennis heeft gemaakt met
kinderen, ouders en juffen, en vragen
van kinderen heeft beantwoord? Hij
vertelde over zijn jeugd en hoe
belangrijk leren is. “Kinderen zijn
voor de stad het allerbelangrijkste,”
zei hij en daar zijn we het helemaal
mee eens!

… de ouders en de verzorgers van
de school erg tevreden zijn over De
Monchyschool? U heeft ons in het
tevredenheidsonderzoek gemiddeld
een 8,7 gegeven! Wat een prachtig
cijfer. We zijn er heel blij mee.
93% van de ouders heeft de enquête
ingevuld; ook dat is een heel hoog
cijfer. Dank u wel voor uw moeite!

VERJAARDAGEN
31 maart: Amira
8 april: Mohammed
9 april: Marouan
18 april: Liam
22 april: Imran & Damian
23 april: Milan
26 april: Hasan

... we meedoen met de Grote
Rekendag op woensdag 3 april?
Deze dag gaat over verhoudingen.
Alle kinderen van groep 1 tot en
met 8 krijgen te maken met
situaties waarin de verhoudingen
niet kloppen. De kinderen zullen
meten en leren redeneren. En
zeker ook veel plezier hebben!

BELANGRIJKE DATA

24 april: David
29 april: Anissa & Deniz

3 april: Grote Rekendag
5 april: ouder-kind-workshop groep 1-2-3
15 april: MR-vergadering
16-17 april: Cito-Eindtoets voor groep 8
19 april: Paasontbijt en paasviering
22 april-3 mei: Meivakantie
6 mei: Iedereen weer naar school

REKENEN OP DE MONCHY
De kinderen rekenen iedere dag op De Monchyschool. Iedere dag leren
ze nieuwe dingen en oefenen ze met het uitrekenen. De juffen werken er
hard aan om sterk rekenonderwijs te geven. Er komen mensen kijken
tijdens de lessen. Na de lessen bespreken we wat goed gaat en wat er
nog beter kan. Tijdens studiedagen bespreken we hoe we het onderwijs
kunnen verbeteren. Omdat rekenen belangrijk is, heeft De Monchy meegedaan met de Kangoeroewedstrijd op donderdag 21 maart. Op woensdag
3 april doen we mee met de Grote Rekendag.
Helpt u mee? Door thuis (reken)spelletjes te doen, ondersteunt u uw kind.
De leerkracht van uw kind kan u vertellen wat goed is om thuis te doen.
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