Nieuwsbrief
De Monchy School - 23 juni 2022
Wist u dat?
… de kinderraad elke maand in
gesprek is met de directie? Laatst
hebben de kinderen verteld dat
ze graag een dag willen plannen
waarop alle kinderen met skateboarden en skeelers naar
school mogen komen. Dit gaan
we in de laatste schoolweek
doen! U hoort er nog meer over.

… de Inspectie van het Onderwijs onze school heeft bezocht?
De inspecteur was onder de
indruk van de goede sfeer op
school én de rust, de goede
resultaten van de toetsen, de
uitstroom van groep 8, en de
samenwerking in de wijk. Dat is
veel om trots op te zijn!

… er veel leuke dingen gepland
zijn in deze laatste weken van het
schooljaar? Nu kan en mag het,
dus we gáán ervoor. De kinderen
gaan op schoolreisje, ze gaan
sporten op de sportdag, en groep
8 gaat op kamp! De voorbereidingen zijn in volle gang. Er
volgt nog meer informatie.

Verjaardagen

Belangrijke data

28 juni: Bassam
4 juli: Jomar
15 juli: Roufaida
19 juli: Nai-Jealy
20 juli: Mali
21 juli: Ciwan

27 juni: kinderen om 12.00 uur uit
30 juni-1 juli: groep 8 op kamp
1 juli: Raad van Toezicht op bezoek
6 juli: alle kinderen op schoolreisje!
7 juli: MR
8 juli: kinderraad
11 juli: sportdag groep 1-4
12 juli: rapportgesprekken
13 juli: sportdag groep 5-8
14 juli: rapportgesprekken

Gefeliciteerd en veel plezier!

Het gaat goed op de Monchyschool!
Het is misschien een beetje raar om over je eigen school te zeggen, maar het
gaat goed op de Monchyschool.
•

De tevredenheid is hoog. Ouders/verzorgers geven de school een 9,1;
de kinderen een 8,4; de medewerkers een 8,3. Dat zijn prachtige cijfers.

•

Er is veel rust in de school, iedereen werkt hard, er wordt veel geleerd.
Dat zien we tijdens de lessen, in gesprekken en op de toetsen.

•

De sfeer is positief. Er wordt nauwelijks gepest, er is weinig gedoe
tussen kinderen; er is veel contact met ouders/verzorgers.

We gaan het schooljaar positief afronden en hebben al weer zin in volgend jaar!
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