
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Dit keer een wat kortere nieuwsbrief dan dat u van ons gewend bent. 
In deze nieuwsbrief kunt u een bericht lezen over het oudertevredenheidsonder-
zoek waarvoor u een uitnodiging krijgt op dinsdag 29 maart. Ook staat er een be-
richt in van de oudervereniging over de brusjes middag/avond die georganiseerd 
gaat worden. 
Ik wens u heel veel leesplezier toe. 
 

Oudertevredenheidsonderzoek 
Geachte ouders en/of verzorgers,  
 Het waarborgen en verbeteren van de kwali-
teit van ons onderwijs vinden wij belangrijk. 
Uw mening en ervaring zijn daarin voor ons 
van belang. Daarom voeren we een tevreden-
heidsonderzoek uit. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door onaf-
hankelijk onderzoeksbureau Scholen met 
Succes. Deelname aan het onderzoek is ano-
niem. Zo zijn uw individuele antwoorden 
straks niet te herleiden. 
Op dinsdag 29 maart wordt u via de e-mail 
uitgenodigd om deel te nemen aan het onder-
zoek. Het invullen zal ongeveer 10 minuten 
van uw tijd vragen. Uw deelname is belangrijk 
om een goed beeld te krijgen van wat goed 
gaat en wat beter kan. We rekenen dan ook 
op uw deelname. 
 
 Met vriendelijke groet,  
John van Berkel/Annefloor Verleg/ 
Corinne v.d. Heuvel  
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Brusjes middag/avond 
Beste ouders/verzorgers, 
Momenteel zijn wij druk bezig met het organiseren van een Brusjes middag/avond! 
Deze middag/avond komt in het teken van de broer(tjes) en zus(jes) van de leer-
ling op de Maurice Maeterlinckschool. Graag willen wij hen in het zonnetje zetten! 
Binnenkort volgt er een uitnodiging, waarmee je je kan inschrijven! 
Ook willen wij de ouders/verzorgers bedanken die de ouderbijdrage hebben be-
taald. Met deze bijdrage kunnen wij een hoop leuke dingen organiseren! 
 
Groetjes, 
Angelique, Crista, Leonie, Lot, Pascaline, Kelsey en Olivia. 

Schoolvakanties schooljaar 2021-2022 
Goede Vrijdag  vr 15-04-22 
Tweede Paasdag ma 18-04-22 
Meivakantie  ma 25-04-22 t/m vr 06-05-22 
Hemelvaart   do 26-05-22 t/m vr 27-05-22 
Tweede Pinksterdag    ma 06-06-22 
Zomervakantie          ma 11-07-22 t/m vr 19-08-22  
 

Wilt u de leerkracht van uw zoon of 

dochter spreken? Dat kan, graag voor 

08.30 uur of na 15.00 uur bellen via 

het telefoonnummer van de school. 

 


