
 

 

      

 

 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

De afgelopen maanden zijn allesbehalve rustig geweest. We hopen dat de besmettingen minder gaan 
worden. We willen u als ouders heel erg bedanken voor alle ondersteuning met het online werken. 
We realiseren ons dat het van u ook echt wel de nodige energie heeft gevraagd. En daarmee hopen 
we ook dat we u als ouders binnenkort weer kunnen uitnodigen bij ons op school. Dat zou voor de 
kinderen ook heel erg fijn zijn. Nog even geduld. 
Ondertussen gaat een collega van ons afscheid nemen. Juf Nicolette gaat een nieuwe uitdaging aan 
bij een andere QLIQ school, Mondomijn. De kinderen zullen aan het eind van de week afscheid 
nemen. We willen juf Nicolette heel veel succes wensen op haar nieuwe school! 
 
 
Met groet namens het team, 
Monique Klaassen 
Directie 
 

 

 

Parkeren! 

Wij willen u erop attent maken dat het niet toegestaan is de auto in de bocht bij de Cortenbachstraat 
te parkeren. De politie is ervan op de hoogte en in de laatste weken zijn er 20 boetes uitgedeeld. Zij 
blijven hierop handhaven. Verderop zijn parkeervakken waar uw auto veilig staat. 

Voor onze kinderen is het belangrijk dat ze op een veilige manier naar school kunnen. Dus als we dit 
samen op een goede manier willen oppakken zou dat heel mooi zijn. Wij rekenen op u! 

 

 

 



Tevredenheid enquête 

Enige tijd geleden hebben wij een enquête uitgedaan om zowel ouders, kinderen en leerkrachten te 
vragen hoe het is op Westwijzer. Wat we heel goed doen en wat we nog beter kunnen doen. 

Kinderen: De kinderen vinden het fijn op school. Ze waarderen de juffen en meester en gaan over 
het algemeen graag naar school. Ze voelen zich veilig en school is een prettige plek om te leren.  

Ouders: De ouders die gereageerd hebben zijn heel tevreden over de school. Ze geven aan dat er 
goed lesgegeven wordt en dat de leerkrachten zeer betrokken zijn bij de kinderen.  

We zien wel dat de betrokkenheid van ouders minder is bij het invullen van de vragenlijst. Dat is 
jammer, want wij willen heel graag weten hoe het gaat en wat u er als ouder van vindt. 

 

 

Corona 

De versoepelingen zijn ook steeds meer zichtbaar bij ons op school. Maar we zijn en blijven nog wel 
voorzichtig. Vooral met alle besmettingen op dit moment. Daarom zullen we in de komende weken u 
op de hoogte houden wat er op school weer kan. 
Wel fijn als u ons op de hoogte houdt als uw kin(eren) corona heeft. Dan hebben we een totaalbeeld 
van de groep en kunnen we zorgen voor goede maatregelen. 

 

Telefoonnummers 

We merken steeds vaker dat telefoonnummers niet kloppen. Als u een nieuw nummer heeft, geef 
dat dan door bij de administratie. Wij kunnen u dan snel bereiken wanneer dat nodig is. 

 

 

 

 

 
 
Ouderbijdrage 

Voor wie nog niet betaald heeft, wilt u het bedrag nog overmaken naar school? 
Alvast bedankt! 


