Nieuwsbrief september 2012
Kalender
03-09
10-09
18-09
20-09
20-09
24-09
26-09
27-09
27-09
28-09

Informatieavond groep 1-8 19.00-21.00 uur
Start kunstproject groep 3-4
OV & MR
Kijkmomenten gymnastieklessen
Kunst foto & film groep 7-8
Roostervrije dag groep 1-8
Kinderpostzegelactie groep 7-8
Kijkmomenten groep 1-8
Bezoek Landtong Rozenburg groep 6-7-8
Gastles muziek groep 1-2

Welkom!
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! In de laatste week van
de vakantie hebben de leerkrachten de lokalen weer ingericht en
alles klaargelegd voor hun nieuwe groep. De eerste weken van
het schooljaar zijn goed verlopen; de kinderen zijn weer gewend
aan het schoolse ritme en hun nieuwe leerkracht(en). Wij hopen
dat u ook een fijne vakantie hebt gehad en zien u graag op de
algemene informatieavond op 3 september.
Informatieavond groep 1-8
Het programma van deze avond is als volgt:
Informatie groep 1 t/m 4 van 19.00-19.45 uur
Algemeen informatieblok van 19.45-20.15 uur keuze uit:
Speerpunt schoolontwikkeling 2012-2013: Begrijpend
luisteren/lezen en woordenschat in groep 1-8 door Jacqueline
Konings. Wat gebeurt er op school en wat kunnen ouders thuis
doen?
Nieuw dit jaar Engels in groep1-8 door Annemieke Barendrecht
en Carla Vermaat. Hoe gaat dat Engels in groep 1-4? En in groep
5-8? Hoe ziet de nieuwe methode ‘Our discovery island’ eruit?
Informatie groep 5 t/m 8 van 20.15-21.00 uur
De leerkracht(en) van de groep van uw kind informeren u over het
werken met de diverse methoden en de leerdoelen voor het
betreffende leerjaar. Ook algemene zaken zoals zelfstandig
werken, afspraken in de groep e.d. komen ter sprake. Natuurlijk
krijgt u ook gelegenheid om vragen te stellen.

De plusgroepen van Primo vpr starten in september. Hiervan
hebben de ouders van de kinderen die in aanmerking komen,
bericht gehad. Er zijn maar weinig plaatsen; een voor leerlingen
van groep 5-7 en een voor leerlingen van groep 8.
De plusgroep van De Vliegerdt verzorgt een aanbod voor de
leerlingen die geen plaats hebben gekregen in de plusgroep van
Primo vpr. Annemieke Barendrecht is de coördinator van de
plusgroepen.
Kijkmomenten
Zoals toegezegd in mei 2012 kunnen de ouders op een aantal
donderdagen komen kijken wanneer er met drie groepen gewerkt
wordt. De ouders van groep 4-5 mogen natuurlijk ook komen
kijken! Op donderdag 20 september bent u welkom tijdens de
gymlessen van Joke Meijnders.
9.00-9.55 uur
groep 1-2-3
10.00-10.55 uur groep 4-5
11.00-11.55 uur groep 6-7-8
Voor of na afloop van de gymles kunt u koffie of thee komen
drinken op school.
Op donderdag 27 september bent u welkom in de groepen:
8.30-9.15 uur
groep 6-7-8
8.30-9.15 uur
groep 4-5
11.15-12.00 uur groep 1-2-3
Op donderdag 4 oktober van
8.30-9.15 uur
groep 6-7-8
Ook op 27 september en 4 oktober staat de koffie klaar!
Voor groep 6-7-8 zijn twee kijkmomenten gepland in verband met
de grootte van de groep. Wilt u voor 20 september een mailtje
sturen naar Annemieke Barendrecht met de dag van uw keuze?
a.barendrecht@devliegerdt.nl
Mocht een kijkmoment 'overboekt' zijn, dan zullen wij u dit laten
weten. Bij zeer grote belangstelling wordt er voor groep 6-7-8 nog
een derde kijkmoment gepland.

Plusgroepen
De plusgroep van De Vliegerdt is gestart. Christine Hogendijk
verzorgt de plusgroep op woensdag tot de kerstvakantie (1x per 2
weken) voor de leerlingen van groep 1-8. Daarna neemt Astrid
Jansen het stokje over tot de zomervakantie.
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Veilig Leren Lezen in groep 3
De meeste kinderen leren lezen in groep 3. Een aantal kinderen
is in groep 2 al geïnteresseerd in lezen; op De Vliegerdt zorgen de
leerkrachten van groep 1-2 voor een goed aanbod voor deze
kinderen. Ook in groep 3 houden wij er rekening mee dat
kinderen in hun ontwikkeling verschillen (zie differentiatie).
www.zwijsenouders.nl is een website voor ouders van kinderen
op de basisschool
Van Zwijsenouders:
Leren lezen via 'kernen'
De methode Veilig Leren Lezen bestaat uit twaalf kernen die
allemaal in groep 3 behandeld worden. Iedere kern begint met
een verhaal waarin een aantal zogeheten 'structureerwoorden'
voorkomen. Dit zijn de woorden waarin de nieuw te leren letters
van die kern voorkomen. De eerste woordjes die je kind leert
lezen zijn ik, maan, roos en vis.
Materialen
Bij elke kern horen lees- en werkboekjes met een eigen kleur.
Hierin kan je kind de nieuwe letters die hij geleerd heeft goed
oefenen door woordjes en kleine tekstjes te lezen, maar ook door
bijvoorbeeld plaatjes bij woordjes en zinnetjes te zoeken. Andere
materialen waarmee de kinderen in groep 3 leren lezen zijn de
boekjes van Veilig & vlot, de woordendoos, het klikklakboekje en
computerprogramma's. Zoem, het bijtje, komt op alle wandplaten
terug.
In groep 3 leert je kind lezen. Drie van de vier scholen in
Nederland maakt daarbij gebruik van de leesmethode Veilig leren
lezen, ook wel bekend als de maan roos vis methode of de boom
roos vis methode.
Deze leesmethode maakt gebruik van zogenaamde
'kernwoorden'. Dat zijn woordjes aan de hand waarvan je kind in
de eerste helft van groep 3 al alle letters leert lezen. Misschien
heb je zelf ook wel leren lezen met deze methode. Dan ken je het
waarschijnlijk nog als boom-roos-vis. Tegenwoordig zijn de
eerste woordjes ik, maan, roos en vis.
Het woord boom is in 1991 vervangen door maan, omdat de m
van maan langer kan worden aangehouden ('mmmmm') dan de
beginklank b van boom ('buh').
Vaak krijgen wij de vraag wanneer 'ik' erbij is gekomen en
waarom.
Het woordje 'ik' zat altijd al in de methode, maar de docent bepaalt
zelf of 'ik' behandeld wordt in groep 2 of groep 3! Daardoor
beginnen sommige klassen met het woordje 'ik' en anderen met
het woordje 'maan'.

'Ik' is bovendien het eerste woordje dat je kind leert, omdat
daarmee uitgegaan wordt van de belevingswereld van je kind: 'ik
ben zoveel jaar', 'ik heet ...'. Ook kunnen in combinatie met dit
woordje in de loop van groep 3 al echte zinnen gemaakt worden,
zoals 'ik vis'.
Differentiatie
Geen kind is gelijk, en niemand leert op dezelfde manier of in
hetzelfde tempo. Veilig leren lezen houdt daar rekening mee.
Kinderen in de maangroep
Vrijwel alle kinderen starten in de maangroep. Dit is de basis van
Veilig leren lezen. De materialen zijn te herkennen aan een logo
met een half maantje erin.
Kinderen met raket- of steraanpak
Voor kinderen die wat sneller of juist moeizamer door de stof
heen gaan, zijn er speciale materialen ter aanvulling. Deze zijn te
herkennen aan een raket of ster in het maanlogo.
Kinderen in de zongroep
De zongroep is voor kinderen die aan het begin van groep 3 alle
letters al kennen en correct en vlot drieletterwoorden lezen. De
aanvullende materialen waar zij mee werken, zijn te herkennen
aan een logo met een zonnetje.
Schoolfruit
Het EU schoolfruitproject start in week 37 (10 t/m 14 september).
Het fruit wordt op dinsdag geleverd. De eerste week start onze
school dus op woensdag 12 september. De volgende weken is er
op maandag, woensdag en vrijdag fruit of groente voor de
kinderen op school. De leerkrachten bespreken met de kinderen
het waarom van gezond eten en zullen de kinderen stimuleren en
motiveren. Wilt u dat thuis ook doen? De koeken kunnen deze
dagen thuis gelaten worden.
Aan het einde van het project (halverwege februari 2013) zijn er
twee fruit/groente dagen: op maandag en woensdag. Op deze
dagen nemen de kinderen dan fruit/groente mee naar school.
Schoolgids/kalender 2012-2013
De schoolgids/kalender is in de eerste week van het schooljaar
geleverd; echter een groot deel was niet goed gebonden! We
hebben de gids/kalender van 2012-2013 teruggestuurd naar de
drukker. Wij verwachten de goede versie in de eerste week van
september. U kunt de gids/kalender wel downloaden van de
website; het duurt even, want het is een groot bestand!
Download hier de schoolgids 2012-2013
Download hier de schoolkalender 2012-2013
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Kinderkunstklas
In Heenvliet, Geervliet, Abbenbroek en Zwartewaal inventariseren
we of er weer genoeg kinderen mee willen doen.
Informatie:
- Woensdagmiddag
- De nieuwe beginnerscursus van 13.30 tot 15.00 uur.
- Open Atelier van 15.30 tot 17.00 uur.
- Plaats: obs Tweespan Bloemendaele 2.
In de beginners cursus gaan we van alles leren over tekenen en
schilderen maar ook een druktechniek leren; linosnede.
Aansluitend in de gevorderden cursus werken we drie
dimensionaal met technieken als papier-maché, klei, speksteen
snijden enz. Bij het Open Atelier mogen alle oud cursisten
meedoen en samen aan een thema werken of leren een eigen
idee uit te werken.
De cursus bestaat uit 12 lessen. De kosten bedragen voor 12
lessen 110 euro per kind. Alle materialen zijn dan aanwezig. (Aan
het eind van de cursus krijg je, je eigen verf set, kwasten en
penselen mee naar huis.
Je kunt je aanmelden voor de kinderkunstklas op 06-23530472
(of langslopen bij de bso op obs Tweespan.)
Namens Kinderopvang ‘De Bonte Vlinder', Marian Krijgsman

Schoolcontactpersoon
Op de dagen/momenten dat de directie (José en Christien) niet
op school aanwezig is, kunt u met algemene vragen terecht bij
Anita den Boer (groep 3-4). Wanneer u meer specifieke vragen
hebt, dan kunt u deze het beste aan de leerkracht(en) van uw kind
stellen. U kunt hen ook mailen: iedere leerkracht heeft een emailadres dat begint met de voorletter, een punt, de acternaam
@devliegerdt.nl biiv. a.denboer@devliegerdt.nl
Mocht u een dringende vraag of opmerking hebben, kunt u mailen
naar info@devliegerdt of telefonisch contact opnemen met
José Breekveldt
0615597449
Christien Zwanenburg
0627475121
Afwezig
Helaas heeft Winneke Wijntjes dit schooljaar niet kunnen starten.
Zij moet voorlopig rust houden van de arbo arts. Carla Vermaat
vervangt Winneke op maandag en Erik Luijpen op vrijdag.
Wij wensen Winneke een spoedig herstel!
Kinderpostzegelactie
De kinderen van groep 7 en 8 komen ook dit jaar weer langs de
deuren met de kinderpostzegels. Stichting Kinderpostzegels
Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: `Voor
kinderen door kinderen`. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is
hiervan het sprekende voorbeeld en vormt het visitekaartje van de
organisatie. Kinderen helpen met de actie andere kinderen. In
november brengen de kinderen de kaarten en postzegels bij u
thuis. U hoeft niet aan de deur te betalen, het geld wordt na
ondertekening eenmalig van uw rekening afgehaald.
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