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Beste ouders/verzorgers,
In de afgelopen weken zijn de kinderen getoetst met de IEP-toetsen en afgelopen
woensdag hebben we de uitkomsten van de toetsen in het team besproken. De ene groep
heeft het wat beter gedaan dan de andere groep maar over het algemeen zijn we niet
ontevreden over de resultaten.
U heeft al een uitnodiging gehad voor de inschrijving van het afsluitingsgesprek met de
leerkracht in de komende weken. In dit gesprek wordt niet het rapport besproken maar
wel de ontwikkeling van uw kind en de uitkomsten van de toetsen. Het rapport ontvangt uw kind later.
Ik wens u samen met uw kind(eren) goede gesprekken toe.

Ouderenquête
In de maand april kreeg u de gelegenheid om een korte
ouderenquête in te vullen. Na herhaalde oproepen zijn er
uiteindelijk 58 ouders die hebben gereageerd. Deze respons
voldoet aan de vereiste betrouwbaarheid maar we hadden graag
nog wat meer reacties gehad.
De uitkomsten van de enquête waren wisselend van heel negatief
tot heel positief. Toch viel het ons op dat een klein deel van de
ouders erg negatief scoorden op alle vragen. Ik heb dit ook
voorgelegd aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
en we hebben hier uitgebreid over gesproken.
Het probleem met deze ouderenquête is dat respondenten geen uitleg of reactie kunnen geven op het
waarom van hun keuze. Wij weten nu dus niet waarom deze ouders zo negatief hebben gescoord temeer
omdat we deze ouders ook niet in beeld hebben.
Ik zou dan ook graag in contact willen komen met de ouders die erg ontevreden zijn over de school. Ik ga
graag met u in gesprek over hoe wij het beter kunnen doen. U kunt bij mij op kantoor langs komen om een
afspraak te maken of een e-mail sturen naar henk.devries@pcbosmallingerland.nl.
Ik hoop dat u hier gebruik van maakt.
Als bijlage ontvangt u het gehele rapport.

Poppy playtime
Wellicht heeft u via uw kind gehoord over Poppy Playtime of het karakter uit deze game: Huggy Wuggy.
Poppy Playtime is een horror- en puzzelspel (voor 12 jaar en ouder) waarin je moet ontsnappen uit een
speelgoedfabriek. Een eng monster (Huggy Wuggy) zit ondertussen achter je aan.
Het spel is met recht een horrorgame te noemen, want Huggy Wuggy is niet zo schattig als hij eruit ziet. In
het spel ontpopt hij zich al gauw tot een moordlustig monster dat je op de hielen zit om je te grijpen en je de
stuipen op het lijf te jagen. En als hij de kans krijgt je dood te knuffelen…
Ook als uw kind geen Poppy Playtime speelt is er een grote kans dat hij het hoofdkarakter Huggy Wuggy wel

kent. Huggy Wuggy is op dit moment namelijk heel populair. En dat betekent dat kinderen dit figuur overal
tegen kunnen komen.
Op onze school zien we deze Huggy Wuggy ook verschijnen in de vorm van knuffeltjes die de kinderen mee
naar school nemen.
Gezien de achtergrond van deze ‘knuffel’ hebben we besloten om het meenemen van deze ‘knuffel’ naar
school te verbieden.
Wilt u hier meer over weten dan kunt u kijken op de website van JM ouders:
https://www.jmouders.nl/trend-huggy-wuggy-kinderen-rage-knuffel/
https://www.jmouders.nl/poppy-playtime-ouders-game/

Trefwoord
VREEMDELING (week 25 en 26)
Inhoud: Over een thuis zoeken als je je huis verlaat; over aanpassen of jezelf blijven in een vreemde
omgeving. De bijbelverhalen rond Daniël komen aan bod.
LIEVER EEN LIED (week 27 en 28)
Inhoud: Klanken en woorden om de dag te genieten, te eren, te gedenken, of gewoon door te komen.

Met vriendelijke groet,
Henk de Vries,
directeur SWS De Leister Igge
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