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In deze nieuwsbrief leest u meer over de formatie en de groepsverdeling, de
nieuwe indeling van de school, stelt juf Rianne zich voor, vertellen we over het
plein en de zomerfair, dat we nieuwe meubels in groep 1-2 krijgen, wanneer de
directeur aanwezig is en wanneer de volgende nieuwsbrief uitkomt.
Formatie en groepsverdeling
Het heeft lang geduurd, maar het is zover dat we de leerkrachtverdeling bekend kunnen maken.
We werken volgend jaar met de volgende groepen en leerkrachten:
Groep 1-2:
Christine Hogendijk (ma, di, do) en Astrid Jansen (wo en vr)
Groep 3-4:
Anita den Boer (ma, di, wo, vr) en Carla Vermaat (do)
Groep 5-6:
Iris Talboom (ma, di, wo) en Coby Piket (do, vr)
Groep 7-8:
Rianne Hopman (ma, di, wo, do) en Christine Hogendijk (vr)
Onderwijsondersteuner: Petra Scherpenisse (ma-, di-, do-, vr-ochtend)
We zijn ontzettend blij met de komst van Rianne Hopman. Rianne is een ervaren
leerkracht uit Hellevoetsluis. Hieronder zal ze zich nader aan u voorstellen.
Andere indeling
Een vierde groep op school betekent ook dat we een extra lokaal in gebruik
gaan nemen. De indeling wordt als volgt: Groep 1-2 krijgt les in het lokaal van
de huidige 1-2-3. Het lokaal ernaast is het enige vrije lokaal in school en zal zo
ingericht worden dat allerlei in school gehuisveste groepen als de vaktalenten,
bejaarden, GVO, HVO en leerlingen voor de typecursus bijvoorbeeld, er gebruik
van kunnen maken. Het lokaal van groep 4-5 wordt het lokaal voor 3-4. Het lege
lokaal, waar de bibliotheek stond, wordt het lokaal voor 5-6. Het huidige lokaal
van 6-7-8 wordt het lokaal voor groep 7-8.
Nieuwe leerkracht, Rianne Hopman
Beste kinderen en ouders van OBS de
Vliegerdt,
Aankomend schooljaar zal ik bij jullie
komen werken in groep 7/8. Ik heb
hier veel zin in!
Ik zal voor de vakantie nog een keer
kennis maken in de klas. De collega's
heb ik al ontmoet.
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Hier alvast wat informatie over mij. Jullie zullen mij vanzelf leren kennen volgend schooljaar.
Ik ben 34 jaar oud, getrouwd met Rick en heb 2 zoons, Wessel (7) en Siem(4).
Ik woon in Hellevoetsluis.
Ik ben 14 jaar werkzaam bij Primo en heb vooral gewerkt in de groepen 4 t/m
8.
Naast mijn werk doe ik graag leuke dingen met mijn gezin, sport ik graag en
kijk ik graag Netflix. Lekker shoppen of een goed boek lezen vind ik ook erg
leuk.
Voor nu wens ik iedereen alvast een hele fijne vakantie en tot ziens in het
nieuwe schooljaar.
Groetjes juf Rianne
Plein
We zijn ontzettend trots dat de kinderen het enorme bedrag van € 3055,hebben opgehaald bij hun sponsors. Dat is meer dan € 52,50 per kind! We
danken u hartelijk voor uw hulp hierbij. Ook alle sponsors willen we heel hartelijk danken voor hun gulle giften. Maar bovenal dank aan alle kinderen. Zij
hebben er uiteindelijk voor gezorgd door hun inzet en doorzettingsvermogen
bij de loop en met hun vasthoudendheid bij het zoeken naar sponsors en het
ophalen van hun sponsorgeld dat dit succes behaald is.
Het doel van de leerlingenraad, nieuwe toestellen op het plein, lijkt met dit
bedrag bijna bereikbaar. Op vrijdag 28 juni hopen we met de Zomer Fair het
nog openstaande bedrag op te kunnen halen. Via allerlei kanalen is gecommuniceerd dat er die dag tussen 16 en 20 uur een supergezellige fair plaatsvindt op ons plein. U komt toch ook?
Nieuwe meubels
“Een school die leeft, bouwt aan zijn toekomst!”, is een enigszins aangepaste
spreuk die van toepassing is op onze school. We hebben nieuwe meubels
besteld voor groep 1-2 en we zijn van plan komende jaren te blijven investeren daarin, zodat over een aantal jaren ook de inrichting van de andere klassen er fris, eigentijds en goed uitziet.
We hebben gekozen voor flexibel te gebruiken sets. In de hele school komen
maar twee hoogtes voor: lage setjes voor groep 1 t/m 4 en hoge sets voor
groep 5 t/m 8.
Hoe zitten de kinderen dan? Elk stoeltje heeft een voetensteun die op maat
afgesteld kan worden, zodat kinderen altijd de juiste zithouding hebben. Het
voordeel van dit meubilair is dat leerkrachten niet zo diep door de knieën
hoeven. Werken op dezelfde hoogte is praktisch en geeft rust.
En verder?
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen heeft de start van een vierde groep
allerlei gevolgen. Zo is de bibliotheek verplaatst naar de gang. Wij vinden dat
de ‘bieb’ een heel mooie en praktische plek heeft gekregen. De techniektorens zijn naar de hal bij de kleuteringang verhuisd. Dat staat ook best goed
en geeft het halletje meteen een ander aanzicht. In het lokaal van groep 5-6
volgend jaar zal op donderdag 27 juni een nieuw digibord geplaatst worden.
Ook zal de inrichting van dat lokaal nog aandacht vergen. We hopen dat
nog voor de vakantie gereed te hebben. De tafels en kasten van de vaktalenten klas zullen verhuisd worden naar het lokaal naast 1-2. Sowieso zal de
inrichting van dat lokaal nog aandacht vergen. Wordt vervolgd.
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Aanwezigheid directeur
De directeur is op woensdag 3, maandag 8, dinsdag 9, woensdag 17, donderdag 18 juli 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 donderdag 28 juni.
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12-07 Musical



19-07 Studiemiddag (alle kinderen vrij)



Start zomervakantie

