Nieuwsbrief 1
28 aug
04 sept
07 sept
19 sept
22 sept
25 sept
26 sept

Informatie avond alle groepen
Studiedag (alle kinderen vrij)
Kijkochtend tot 9 uur
Schoolreis Drievliet
Studiedag (alle kinderen vrij)
Inloopavond en bibliotheek workshop lezen
Nieuwsbrief 2

In deze nieuwsbrief meer informatie over het continurooster, de
schoolgids, rekenen en automatiseren, de informatieavond, het
schoolreisje, kijkochtenden en inloopavonden, wanneer de
directeur op school aanwezig is en tenslotte de
verschijningsdatum van de volgende nieuwsbrief.
Start nieuw schooljaar
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Elke
maand op vrijdag verschijnt de nieuwsbrief. Zie voor de
verschijningsdata de kalender die dinsdag heeft ontvangen. In de
nieuwsbrief treft u actuele informatie die wij belangrijk vinden om
met u te delen. Met het verschijnen van de eerste nieuwsbrief,
weten we ook dat we alweer de eerste dagen van het nieuwe
schooljaar hebben beleefd. Het was fijn om iedereen weer te
zien. Wij hopen dat u allen een fijne zomervakantie heeft gehad en
dat de kinderen weer graag naar school willen. Wij hebben er
weer veel zin in en we wensen hierbij iedereen een heel fijn
schooljaar toe.
Team obs de Vliegerdt
Continurooster

We zijn maandag begonnen met het continurooster, waarbij we
vier dagen van 8.30 uur tot 14.30 uur en op woensdag tot 12.00
uur naar school gaan. Een heel andere manier van werken en dat
is best even wennen. Alle kinderen blijven gratis over en lunchen
op school. Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen overblijven. De
leerlingen kunnen ook thuis eten als u dat liever heeft. U dient dit
dan wel aan ons door te geven. Veel ouders hebben aangegeven
vrijwillig te willen helpen bij het overblijven. Amellita Molenberg en
Wilma Schout hebben een rooster gemaakt voor de inzet van
vrijwillige ouders. Zij coördineren de inzet van ouders. Als school
zijn we erg blij met hun inzet en met uw hulp als vrijwilliger.
Voor ouders die gebruik willen maken van de buitenschoolse
opvang biedt ‘De Bonte Vlinder’ aan de opvang van 14.30 tot
15.30 uur te organiseren op Tweespan in combinatie met een
uitdagend buitenschools programma. Dit biedt u namelijk de
mogelijkheid belastingvoordeel te verkrijgen en dat gaat niet als
we het op De Vliegerdt organiseren. ‘De Bonte Vlinder’ biedt
flexibiliteit als het gaat om deelname en rekent hiervoor het
standaard tarief. Meer informatie via
www.kinderopvangdebontevlinder.nl of via 06-51883843.

Schoolgids
Op dinsdag heeft u de schoolgids/kalender van school via het
oudste kind van het gezin ontvangen. Op een drukfout na een gids
om trots op te zijn, vinden we. De drukfout betreft het omwisselen
van de kaft van de gids. Voor- en achterzijde zijn door de drukker
per ongeluk verwisseld. Excuses daarvoor.
Nog beter rekenen en tips
Het zou goed kunnen dat leerkrachten u al eens de tip hebben
gegeven om dit thuis met uw kind te oefenen. Maar waarom is dat
nou zo belangrijk? En hoe moet je dat dan oefenen? Wat is
automatiseren? Wanneer rekensommen geautomatiseerd zijn,
dan worden de rekenhandelingen bijna automatisch uitgevoerd.
Dit maakt rekenen een stuk makkelijker. School is en blijft
natuurlijk dé plek om te leren rekenen, maar ook u kunt positief
bijdragen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van ouders die
betrokken zijn bij het onderwijs en de school van hun kind betere
prestaties laten zien. Om te helpen met automatiseren hoeft u
echt geen rekendeskundige te zijn. We geven in komende
nieuwsbrieven tips voor thuis om het rekenen spelenderwijs te
stimuleren. De eerste tip: bezoek schoolavonden! Aan het begin
van het schooljaar verzorgt elke groep een informatiebijeenkomst
voor de ouders van de nieuwe klas. De leerkracht vertelt in het kort
wat er voor het komende jaar op het programma staat, ook voor
het vak rekenen.
Informatieavond
Aanstaande maandagavond 28 augustus is onze algemene
informatieavond gepland. U bent die avond van harte welkom om
in elke groep informatie te ontvangen over het nieuwe schooljaar,
over wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten.
De informatieavond van groep 1-2-3 is van 19.00 uur tot 19.30 uur.
Bij de groepen 4-5 en 6-7-8 kunt u terecht van 19.30 uur tot 20.00
uur.
Kijkochtenden en inloopavond
Er zijn dit jaar een aantal momenten waarop u een kijkje in de
klas kunt nemen. Op een kijkochtend is het mogelijk een gedeelte
van de les van uw zoon of dochter bij te wonen. Op 7 september
staat er zo’n ochtend gepland. Het eerste haf uurtje staan de
klasdeuren voor u open en kunt u een gedeelte van een les
bijwonen tot 9 uur. Op een inloopavond bestaat de mogelijkheid
werk van uw kind(eren) te bekijken. Dit jaar wordt op een
inloopavond ook een workshop lezen verzorgd door de
leesconsulent van de bibliotheek. Die inloopavond staat gepland
op 25 september. Noteert u die datum vast in uw agenda.
Binnenkort zullen we u hierover nader informeren.
Schoolreis
De schoolreis vindt plaats op 19 september en gaat dit jaar naar
Drievliet in Den Haag. De bus vertrekt ’s morgens om 9 uur. Meer
informatie volgt binnenkort via een aparte schoolreisbrief. We
hopen op mooi weer en een gezellige dag.
Aanwezigheid directeur
De directeur is op woensdag 30 augustus, maandag 4, maandag
11, vrijdag 22 en dinsdagmiddag 26 september op school
aanwezig.

Als u vragen heeft over het continurooster kunt u deze stellen aan
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de directeur van de school.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt niet op vrijdag 29 september
zoals vermeld in de kalender, maar iets eerder en wel op dinsdag
26 september.
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