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Fijne vakantie
We wensen iedereen fijne Paasdagen toe en natuurlijk een
goede (en zonnige) meivakantie.
Een welverdiende vakantie voor leerlingen en team. Er is weer
hard gewerkt de afgelopen weken. In de bijdrage van de MR is
een mooie opsomming te lezen van het vele werk dat verzet is.
Oudertevredenheidsonderzoek - herinnering
Uiterlijk 30 april kan de korte vragenlijst ingevuld worden. Als u
dit nog niet gedaan heeft.. Klik op onderstaande link en help
ons de school weer een beetje beter te maken.
1. Ga naar
https://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek
2. Vul de toegangscode in: (deze is woensdag 27 maart
meegegeven)
Kermiskaartjes groep 1 t/m 6
De leerlingen van de groepen 1 t/m 6 krijgen ook dit jaar weer
vrijkaartjes voor de kermis. Deze worden aangeboden door de
Hengelose kermisexploitanten en de Oranjevereniging.
Er is ook nog een leuke actie: Hengelo Bakt!
Dit is een nieuw onderdeel van Koningsdag in de Wemenstraat.
Kinderen kunnen t/m 20 april gratis bakmeel afhalen bij
banketbakkerij Gustaf. Daarbij krijgen ze een inschrijfformulier
met alle informatie over de actie en een recept.
Op Koningsdag kunnen de kinderen hun eigen baksels
verkopen op kramen die ter beschikking worden gesteld door
de Oranjevereniging.
Er zijn prijzen voor onder meer de lekkerste koekjes en de
mooist aangeklede kraam. Er kunnen ongeveer 300 kinderen
meedoen in de leeftijd van 4 – 13 jaar.
Avond4Daagse
Van 3 t/m 6 juni doet ook De Hunenborg weer mee aan
de Avond4Daagse. De kinderen hebben al eerder een
opgavebrief meegekregen (zie bijlage).
U kunt zich morgenvroeg nog opgeven op school. Er is
ook nog een extra mogelijkheid na de vakantie:
maandag 6 mei van 08.20 – 08.45 in de hal van de
school.
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Nieuws van de MR
U heeft in de laatste twee nieuwsbrieven niks van ons gelezen. We hebben natuurlijk niet stil
gezeten, dus in deze nieuwsbrief praten we u graag bij.
Vacature MR
Om maar met de deur is huis te vallen: de MR heeft een vacature! We zoeken een nieuw lid
binnen de oudergeleding van de MR. Lijkt het u leuk om mee te denken over het beleid, over
formatiezaken, over het schoolplan, de huisvesting en andere zaken dan bent u degene die
we zoeken! Denkt u dat dit bij u past, spreek dan gerust één van de teamleden van de MR
aan (dat zijn juf Ruth, juf Joyce, juf Laura en juf Wendy), of spreek één van de ouders aan. U
kunt u mailen naar mr@dehunenborg.nl om uw interesse kenbaar te maken. Doe dit uiterlijk
13 mei 2019. Bij meerdere kandidaten organiseren we een verkiezing. Uiteraard nemen we
vooraf contact op met de kandidaten.
We hopen u binnenkort te begroeten bij onze vergadering!
Begroting 2019
Meneer Pascal heeft uitleg gegeven over de begroting voor komend schooljaar. De
Hunenborg heeft een solide financiële basis voor het nieuwe schooljaar. Door deze goede
basis is nu al het besluit genomen om komend schooljaar de negen bestaande groepen in
stand te houden. De MR vindt het besluit de negen groepen te houden een goed besluit.
Website en app
De website van de school zal vernieuwd gaan worden. Op deze website kunt u de
gebruikelijke informatie vinden zoals dat nu ook zo is. Daarnaast zal er gewerkt gaan worden
met ‘De basisschool app’. Een app (natuurlijk binnen een beveiligde omgeving) om onder
andere berichten te delen, foto’s met ouders te delen, een project van 4xWijzer te laten
zien, de nieuwsbrief te lezen, de kalender te raadplegen. Over hoe we kunnen werken met
deze app zal binnenkort uitleg gegeven worden.
Verbeterplan
In het begin van het schooljaar heeft de personeelsgeleding van de MR een verbeterplan
gepresenteerd. De resultaten voor rekenen, begrijpend lezen en taal zouden beter moeten
kunnen vond het team. Ze zijn er in de klassen druk mee aan de slag gegaan en dat is te
merken! De afgelopen Cito-toetsen zijn goed gemaakt! Kinderen hebben een groei laten
zien, ze zijn vooruit gegaan. Dus, vanuit de oudergeleding van de MR; complimenten aan het
team! (En natuurlijk een compliment aan alle leerlingen!) De ingeslagen weg om deze
vakken in de ochtend aan te bieden volgens een eenduidige en gestructureerde werkwijze
zal komend schooljaar gehandhaafd worden. Vanuit de MR vinden we dat een goede keuze.
Eindtoets
Ook dit schooljaar zal groep 8 een centrale eindtoets maken. Dit is iedere basisschool
verplicht om te doen. Welke eindtoets gemaakt wordt is keuze van de school. Tot nu toe
maakten de kinderen de eindtoets van Cito.
Dit jaar zal voor het eerst de eindtoets van IEP (IEP staat voor Inzicht Eigen
Profiel) gebruikt worden. Een zeer bewuste keuze vanuit het team. Vanuit de
MR steunen we deze keuze en zijn we benieuwd naar de resultaten.
De IEP toets is gisteren en vandaag afgenomen.
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Veiligheid schoolomgeving
De veiligheid rondom de school wordt regelmatig besproken. De drukke Deurningerstraat,
de smalle Harmsveldweg en de kruisingen waar kinderen over moeten steken zijn soms
onveilig door het vele verkeer. Een verkeersdeskundige van de gemeente Hengelo heeft
meegekeken met de situatie rondom school. Aan de drukke Deurningerstraat valt door ons
niet zoveel te wijzigen. De verkeersdeskundige adviseert om bij drukte over te steken bij de
verkeerslichten bij de cafetaria, ook al is dat misschien een klein beetje om. Voor het
kruispunt bij de Harmsveldweg / Alerdinck wordt een plan bedacht om het er veiliger te
laten worden. Het is daar smal en er komen veel kinderen, met of zonder fiets, langs. Ook
het parkeren daar blijft lastig omdat er weinig ruimte is. Wilt u uw auto niet op het kruispunt
parkeren en/of neerzetten? Voor de kinderen wordt het oversteken dan bemoeilijkt omdat
ze het niet goed kunnen zien.
Kindgesprekken
De afgelopen 10-minuten gesprekken zijn opnieuw volgens de nieuwe werkwijze verlopen.
Kinderen gaan in gesprek over hun leerdoelen, de huidige tussenstand en hoe ze vooruit zijn
gegaan. Ouders zijn ondersteunend aanwezig bij deze gesprekken. Als oudergeleding van de
MR vinden we deze manier van gesprekken voeren nog steeds een verbetering. Kinderen
mee laten denken en niet voor hen denken zorgt voor betrokken leerlingen.
Agenda april-mei:
donderdag 18 april
vrijdag 19 t/m maandag 22 april
dinsdag 23 april t/m vrijdag 3 mei
woendag 8 mei
zondag 12 mei
donderdag 16 mei

Paasactiviteiten op school
oud papier
Paasweekend ALLE LEERLINGEN VRIJ
meivakantie ALLE LEERLINGEN VRIJ
hoofdluiscontrole
Moederdag
oud papier
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