Nieuwsbrief OBS De Vliegerdt
2018-2019, nieuwsbrief 6

1 februari 2019

In deze nieuwsbrief leest u meer over Schoolmaatschappelijk Werk, het zorgverlof van juf Iris en over de studiedag, treft u informatie van de bibliotheek aan,
kunt u lezen wanneer de directeur aanwezig is en wanneer de volgende
nieuwsbrief uitkomt.
Schoolmaatschappelijk Werk op de Vliegerdt
Ook dit schooljaar is er schoolmaatschappelijk werk op uw school.
Mijn naam is Iris Imhof en ik ben wekelijks op dinsdagochtend op de Vliegerdt
aanwezig. Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders/verzorgers en
leerlingen met adviezen, gesprekken en/of doorverwijzing. Ik ben als schoolmaatschappelijk werker de verbindende schakel tussen onderwijs en zorg.
Met welke vragen kunt u bij mij terecht:
Gedragsverandering bij uw kind;
Veranderingen in uw gezin;
Opgroeien met zusje, broertje en/of nieuwe gezinsleden;
Wegwijs worden in een wirwar van instanties ;
Waar vind je trainingen en spel- en praatgroepen voor kinderen;
En uw overige vragen over het welzijn van uw kind.
Wilt u eens verder praten over bovenstaande onderwerpen, dan kunt u mij bellen of e-mailen.
Een andere mogelijkheid is dat u via de leerkracht of de intern begeleider een
afspraak met mij maakt. Graag tot ziens!
Iris Imhof
Schoolmaatschappelijk werk
Tel: 06-40657107
Email: i.imhof@kwadraad.nl
Zorgverlof juf Iris
Zoals u misschien heeft gehoord gaat het niet goed met de moeder van juf Iris.
Haar moeder is ernstig ziek. In verband hiermee heeft Iris zorgverlof aangevraagd voor één dag per week om zoveel mogelijk tijd met haar moeder door
te brengen.
Vanaf maandag 28 januari is dat verlof ingegaan. Dat is ook het moment waarop u een nieuw gezicht in school ziet. Willemijn Kluiver geeft vanaf de 28e elke
maandag les in groep 6-7-8. Ze zal er voorlopig tot de voorjaarsvakantie elke
maandag zijn.
Willemijn werkt al 18 jaar als leerkracht in Hoogvliet. Ze woont in Heenvliet met
haar 2 zoontjes Joey en Mikey. In haar vrije tijd loopt ze graag in de Bernisse met
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haar hond Chelsea. Ze wil graag met de groep aan de slag en ze hoopt snel
met u te kunnen kennismaken.
We wensen Iris veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Als u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft, neemt u dan contact op
met de directeur van de school.
Studiedag vrijdag 8 februari
Op vrijdag 8 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.
We kijken naar de opbrengsten 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 opbrengsten 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. In de middag komt er een
externe begeleider informatie verstrekken over een methode voor effectiever
leren én sterker en socialer gedrag. Wie weet past zoiets goed bij onze
school. We zullen in een volgende nieuwsbrief kort verslag van de dag doen.
Aanwezigheid directeur
De directeur is op donderdag 7, vrijdag 8, dinsdag 12, maandag 18 en donderdagmiddag 21 februari op school aanwezig. Voor vragen staat zijn deur
staat altijd open en een eventuele afspraak is zo gemaakt.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 februari.
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Agenda



01-02 Nieuwsbrief 6



08-02 Studiedag (Alle kinderen vrij)



22-02 Nieuwsbrief 7



22-02 Studiemiddag (Alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur)

Poëzieweek 2019: 31 januari t/m 6 februari
Er zijn gedichten voor elke dag, om bij weg te
dromen of om door verrast te worden. Een
gedichtje om samen te lezen:

De Senaat van de Nederlandse Kinderjury
Misschien vind je kind het leuk om in de
Senaat van De Nederlandse Kinderjury 2019 te
zitten?
MELD JE AAN VOOR DE SENAAT VAN DE
NEDERLANDSE KINDERJURY!
Alle lezers opgelet! Is jouw kind 6, 7, 8, 9, 10,
11 of 12 jaar oud en zit je kind op de
basisschool? En praat je kind graag over
boeken? Meld je kind dan aan voor dé leukste
baan van Nederland: de Senaat van de
Kinderjury! https://www.kinderjury.nl/
Stakingsdag 15 maart 2019

De weddenschap
Ga met je kind de uitdaging aan om drie
boeken te lezen binnen een half jaar. Elke
weddenschap is persoonlijk: jullie kiezen zelf
boeken uit die het best bij jullie passen. Je kunt
meer informatie lezen hierover op:
www.deweddenschap.nl

Geef een boek cadeau

GEEF EEN BOEK
CADEAU!
GA 8 FEBRUARI
NAAR DE
BOEKHANDEL VOOR
‘KRUISTOCHT IN
SPIJKERBROEK’
Meer informatie kun je vinden op:
http://geefeenboekcadeau.nl

Vanwege de landelijke staking op vrijdag 15
maart bieden wij twee leuke programma’s aan
in onze biebvestigingen van Hellevoetsluis,
Brielle en Middelharnis.
In de ochtend gaan we Beat the BIEB spelen,
door middel van verschillende opdrachten en
challenges gaan we kijken of we de BIEB
kunnen verslaan. In de middag gaan we
programmeren met onder andere een
hagelslagrobot.
Meer informatie en hoe je je kunt aanmelden
volgt in de volgende nieuwsbrief.

