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In deze nieuwsbrief leest u meer over de inschrijving voor de rapport gesprekken, einde van de actie voor Australië, de studiedag op woensdag 12 februari,
speelparasol, wanneer de directeur aanwezig is en wanneer de volgende
nieuwsbrief uitkomt.
Rapport gesprekken
De rapport gesprekken staan gepland in de week van 10 februari. We gaan de
inschrijving op dezelfde wijze doen als de ouder vertel-gesprekken van oktober.
U kunt zich vanaf maandag 3 februari 2020 inschrijven voor deze gesprekken.
Aan de ramen bij de bibliotheek treft u daarvoor inschrijfformulieren aan en
schrijfgerei. Hier kunt u zelf uw voorkeurstijd plannen. Bent u niet in de gelegenheid zelf in te schrijven? Dan kunt u het volgende doen:
•
U vraagt een ander om voor u in te schrijven op de formulieren;
•
U neemt contact op met de leerkracht van uw kind, mondeling, via mail
of telefonisch.
Voor elk gezin hebben we tijd ingeroosterd. Als de genoemde tijden op de inschrijfformulieren niet in uw rooster passen, kunt u het best telefonisch, mondeling of per mail een andere afspraak maken.
U heeft dit bericht vandaag reeds via Klasbord ontvangen, maar nu dus ook via
de nieuwsbrief. Zo denken we iedereen te bereiken. We hopen u van harte te
mogen verwelkomen op het rapportgesprek van uw kind(eren).
Actie Australië
De laatste flessen zijn ingeleverd. De actie voor Australië heeft het enorme bedrag van €425,75 opgeleverd. Wat hebben we met zijn allen een mooi bedrag
opgehaald.
Woensdag 5 februari komt het Rode Kruis bij ons op school. De groepen 5 t/m 8
krijgen dan een EHBO les en ook voor de groepen 1 t/m 4 is er een leuk aandenken. Die dag wordt de cheque met het totaal bedrag overhandigd aan het
Rode Kruis.
We zijn trots op de enorme betrokkenheid van iedereen en het enthousiasme
tijdens de actie. Hierbij willen we iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage.
Studiedag woensdag 12 februari
Op woensdag 12 februari zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag
voor het team. We zijn die dag druk met de analyse van de M-toetsen van Cito.
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We kijken naar de uitslagen van de toetsen en bepalen aan de hand daarvan
of er eventueel andere accenten gelegd moet worden in onze lessen. Het kan
zijn dat we aan de hand van de groepsgemiddelden concluderen dat onze
aanpak anders moet. Zo’n analyse moment is vaste prik bij ons op school na
Cito toetsen. In september analyseren we de E-toetsen. We zullen in een volgende nieuwsbrief kort verslag van de dag doen.
Speelparasol
Van de speelparasol hebben we het verzoek gekregen als reminder een flyer
in onze nieuwsbrief te plaatsen. Dat doen we graag:

Aanwezigheid directeur
De directeur is op woensdag 5, woensdag 12, donderdag 13, maandag 17 en
donderdag 20 februari op school aanwezig. Voor vragen staat zijn deur vrijwel
altijd open en een eventuele afspraak is zo gemaakt.
OBS De Vliegerdt
Achterweg zz 2c
3216 AB Abbenbroek
Telefoon:
0181-662559
E-mail:
vliegerdt@primovpr.nl
Internet:
www.devliegerdt.nl

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 21 februari.
Agenda:
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