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Les over de maan in groep 4/5 

Schooljaar 

Enquête schoolreisjes op OBS Ypenburg 

Vanaf vrijdag 20 december opent de enquête door de medezeggen-
schapsraad over de toekomst van de schoolreisjes op OBS Ypenburg. 
Via MSI hebben alle ouders, begin deze week, de link naar de enquê-
te van ons ontvangen. Wij hopen dat veel ouders de vragenlijst in-
vullen, zodat wij een goed beeld krijgen van wat u allen vindt.  

 Ouder-tevredenheidspeiling november 2019 

Vorige week heeft de vader van Manon in groep 4/5 een les gegeven over 

‘de maan’. De leerlingen waren erg onder de indruk van de kennis over dit 

onderwerp van de papa van Manon. Afgelopen woensdagochtend vroeg 

waren de weersomstandigheden gunstig. De papa van Manon is toen weer 

naar school gekomen met zijn telescoop. Hierdoor hebben alle leerlingen de maan van dicht-

bij kunnen be-

wonderen. Wij 

danken de va-

der van Manon 

hartelijk voor 

zijn inzet. 

 

  

In de maand november is door bureau Steda Research de ouder-tevredenheidspeiling afge-
nomen. Een groot deel van de ouders heeft de vragenlijst hiervoor ingevuld. Wij zijn daar 
erg blij mee, omdat u daarmee aangeeft hoe tevreden u bent over onze school en de kwali-
teit van het onderwijs op onze school. Ook kunt u aangeven waarin u vindt dat wij moeten 
verbeteren. Het rapport zal uitgebreid, inhoudelijk besproken worden in de vergadering van 
het schoolteam en de vergadering van de medezeggenschapsraad. Uw algemene tevreden-
heid wordt weergegeven op onderstaande foto. Het onderzoek is afgenomen op alle 52 scho-
len van Stichting De Haagse Scholen. Onze school wordt in de benchmark vergeleken met 
het gemiddelde van alle scholen resorterend onder hetzelfde schoolbestuur. U geeft ons een 
algemeen cij-
fer van 7,8. 
Daar zijn wij 
heel blij mee. 
Wij danken al-
le ouders die 
het rapport in-
gevuld hebben 
heel hartelijk 
daarvoor.  



 

De eerste workshopronde zit erop. De leerlingen van de groepen 7 
& 8 hebben, tijdens één van de workshops, 4 weken onderzoek ge-
daan. De kinderen hebben, als in een heus laboratorium, onderzoek 
gedaan naar een onbekend wit poeder (poeder X) en vier bekende 
witte poeders (custard, bakpoeder, aardappelzetmeel en poedersui-
ker). Door drie experimenten met de witte poeders te doen en de 
resultaten met elkaar te vergelijken, zijn de kinderen er (bijna) al-
lemaal achter gekomen komen wat poeder X was.   

Cito-toetsen na de vakantie 

In groep 8 krijgen alle leerlingen de gelegenheid om een type-
diploma te behalen. Van de 23 leerlingen hebben er 20 aangegeven 
dat graag te willen. De afgelopen weken hebben zij daar heel hard 
op geoefend. Want om snelheid en accuraatheid te bevorderen, 
moest er natuurlijk veel, en ook thuis, geoefend worden. De afgelo-
pen weken hebben deze leerlingen op vrijdagochtend, onder bege-
leiding van Juf Ingrid, de moeder van Jarl uit groep 7, hier hard aan 
gewerkt. Het verheugt ons zeer u te kunnen vermelden dat inmid-
dels alle 20 kinderen het diploma behaald hebben. Wat zijn wij trots 
op deze kinderen.  

In de maand januari worden de Cito-toetsen, afname midden, weer afgeno-
men in de groepen 3 t/m 8. Wij verzoeken u om in de  maand januari het 
liefst geen dokters– en/of tandartsafspraken onder schooltijd te maken. Al-
vast heel hartelijk dank hiervoor.  

 

Kerstdiner op school 

Workshop onderzoeken 

Op donderdagavond 19 december hebben wij 
met alle leerlingen van de school en de peu-
ters van peuterspeelzaal Up, genoten van een 
heerlijk Kerstdiner. De Kerstman en de Kerst-
vrouw waren ook op bezoek. Veel ouders heb-
ben gezorgd voor hapjes waar door iedereen 
heerlijk van gesmuld is. Wij danken alle ou-
ders voor het maken van de hapjes.  

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een fijne vakantie toe.  

Les blind typen in groep 8 

Wij zien ie-
dereen ge-
zond weer 
terug op 
dinsdag 7 
januari om 
08.15 uur.  

Denk aan de 
studiedag 
van maan-
dag 6 janua-
ri. Dan is de 
school de 
hele dag ge-
sloten. 


