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In deze nieuwsbrief leest u meer over het nieuwe plein, de informatieavond van
a.s. maandag, de SOT besprekingen 2019-2020 op obs De Vliegerdt, de typecursus van de Typetuin, school maatschappelijk werk, de schoolreis, wanneer
de directeur aanwezig is en wanneer de volgende nieuwsbrief uitkomt.
Nieuw plein
De vreugde was groot toen de leerlingen na de vakantie aankwamen op
school en zagen dat de ‘verbouw’ van het plein gerealiseerd was. De tegels zijn
opnieuw gelegd en twee spiksplinternieuwe toestellen, een klim- en klautertoren
en een panaveldje, zijn geplaatst Geweldig toch? Ingrid van Doesburg, voorzitter van het college van bestuur van PRIMO en de stichting samenwerkingsscholen was bij de start op maandagmorgen aanwezig om het plein samen met Jami, Liam, Lizzy en Linsey van de leerlingenraad te openen. Wat een succes voor
de leerlingenraad en wat een leuk begin van het schooljaar.
Informatie avond
Op maandag 9 september staat onze jaarlijkse informatieavond gepland. De
tijden zijn als volgt:
Groep 1/2 19.00 t/m 19.20 u
Groep 3/4 19.30 t/m 19.50 u
Groep 5/6 20.00 t/m 20.20 u
Groep 7/8 20.00 t/m 20.20 u
U bent van harte welkom!
SOT besprekingen 2019-2020 obs De Vliegerdt
SOT is de afkorting van School OndersteuningsTeam. In een SOT vindt leerlingbespreking plaats en wordt nagegaan welke vragen er zijn rondom uw kind,
wat stimulerend en belemmerend werkt, hoe de wisselwerking is met de leerkracht en hoe het thuis gaat. In de leerlingbespreking SOT wordt onderzocht
waar de ‘hefboom’ zit om beter af te kunnen stemmen, zodat uw kind bijvoorbeeld weer met meer plezier naar school kan gaan. Er kunnen in het SOT afspraken gemaakt worden voor het werken in de groep, voor thuis en/of het eventueel inschakelen van hulp van externe zorg.
Het SOT team bestaat uit een schoolbegeleider/orthopedagoog van PRIMO, dit
jaar is dat Esther Geilman, het maatschappelijk werk in de persoon van Iris Imhof, de leerkracht en de interne begeleider Jacqueline Konings.
Bij de bespreking zijn altijd de leerkracht(en) en de ouder(s) aanwezig. Regelmatig nodigen we externe partners uit die ook betrokken zijn bij de zorg voor uw
kind zoals bijvoorbeeld de logopedist of fysiotherapeut.
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Soms hebben we een overleg of winnen we advies in bij collega’s in het Regionaal Overleg Kindkracht ( ROK). Wij zijn georganiseerd in ROK 4 met Heenvliet, Abbenbroek, Zuidland en Geervliet.
Dit jaar zijn de data voor de SOT’s als volgt gepland:
· Dinsdag 1 oktober SOT 1 van 15.00 u- 17.00 u
· Dinsdag 26 november SOT 2 van 15.00 u- 17.00u
· Dinsdag 4 februari SOT 3 van 15.00 u- 17.00u
· Dinsdag 26 mei SOT 4 15.00 u- 17.00u
Als dit van toepassing is, krijgt u een uitnodiging en een agenda voor zo’n
bespreking. Naast de agenda kunt u zich ook verdiepen in dossierstukken ter
voorbereiding. Na afloop ontvangt u altijd een verslag.
De agenda, dossier stukken en verslag zet Ib’er Jacqueline Konings klaar in
Kindkans . (Kindkans is een applicatieprogramma voor het Samenwerkingsverband en de scholen om veilig stukken te kunnen delen zonder te mailen.)
U heeft in dit programma een bepaalde tijd om de stukken te kunnen bekijken.
U zult Esther Geilman, de schoolbegeleider, regelmatig op school zien om
voorbereidend werk uit te voeren, observaties te doen (altijd met uw schriftelijke toestemming) of een onderzoek na te bespreken.
Typecursus typetuin
Voor het schooljaar 2019-2020 is er weer een mogelijkheid om uw kind te leren typen via een typecursus. Computergebruik vergt typevaardigheid en
het is heel handig om met tien vingers en ´blind´ te kunnen typen. Kinderen
die wat meer moeite hebben met schrijven en spellen kunnen extra baat
hebben bij een typecursus.
De cursus wordt gegeven aan leerlingen van zowel obs Markenburg als obs
De Vliegerdt in Abbenbroek. De locatie van de cursus is op obs Markenburg.
De cursus gaat alleen door als er voldoende aanmeldingen zijn. De cursus
start op woensdag 02-10-2019. De starttijd is 14.15u. De typecursus is van De
Typetuin (ook de makers van Taalzee en Rekentuin) en wordt begeleid door
een docent van de Typetuin. De type cursus is adaptief, het past zich aan
naar gelang het niveau van de leerling. Hierdoor blijven de opgaven uitdagend en is het mogelijk om tijdens het oefenen het niveau van uw kind snel
te bepalen. Extra info: www.typetuin.nl/klassikaal. Aanmelden via https://
www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”. Heeft u vragen over
de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.
School maatschappelijk werk
Dit jaar zal Iris Imhof van het Schoolmaatschappelijk werk regelmatig op
school zijn. Ze ondersteunt de intern begeleider/leerkracht, denkt mee met
en adviseert ouders, helpt bij eventuele doorverwijzing. School Maatschappelijk Werk is de verbindende schakel tussen onderwijs en zorg. Met welke
vragen kunt u bij ons terecht:
- Gedragsverandering bij mijn kind?
- Veranderingen in ons gezin?
- Opgroeien met zusje, broertje en of nieuwe gezinsleden.
- Wegwijs worden in een wirwar van instanties!?
- En welke vragen u nog meer heeft.
De school maatschappelijk werker is een keer in de twee weken aanwezig,
maar door overleggen en andere zaken die tussendoor komen, kan het zijn
dat Iris hier van af moet wijken. Het best kunt u Iris een mail sturen met uw telefoonnummer zodat ze contact met u op kan nemen en een afspraak kan
maken. Iris Imhof is als volgt te bereiken:
Kwadraad Maatschappelijk Werk tel.: 0889004000
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Maatschappelijk Werker: Iris Imhof i.imhof@kwadraad.nl
Mobiel: 0640657107
Werkdagen dinsdag, donderdag en vrijdag
De schoolreis
Van de oudervereniging heeft u een brief ontvangen over de ouderbijdrage
2019-2020 en het verzoek tijdig te betalen. In die brief werd de schoolreis al
aangekondigd. Inmiddels is het bijna zover. Op 24 september gaan de kinderen naar Duinrell! De schoolreis dient vooruit betaald te worden. Meer informatie over de schoolreis ontvangt u via Klasbord.
Kijkochtend
Op donderdagmorgen 19 september is het kijkochtend. Tot 9 uur bent u van
harte welkom om een kijkje in de klas te komen nemen. De deuren staan
daarvoor open.
Aanwezigheid directeur
De directeur is op woensdag 11, donderdagmiddag 12, vrijdag 13, dinsdag
17, woensdag 18, maandag 23, maandag 30 september op school aanwezig. Voor vragen staat zijn deur vrijwel altijd open en een eventuele afspraak
is zo gemaakt.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 4 oktober.
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Agenda:



06-09 Nieuwsbrief 1



09-09 Algemene informatie avond alle groepen



13-09 Studiedag (Alle kinderen vrij)



19-09 Kijkochtend tot 9.00 uur



23-09 Studiedag (Alle kinderen vrij)



24-09 Schoolreis naar Duinrell



02-10 Open dag alle scholen PRIMO en samenwerkende besturen



Start Kinderboekenweek



04-10 Nieuwsbrief 2



05-10 Dag van de leraar

