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In deze nieuwsbrief leest u meer over de formatie en het aantal groepen, het
project wonen, de verkoop van afgeschreven iPads ten behoeve van ons plein,
de open dag die niet doorgaat, de staking op 15 maart, een voorstelling van de
Speelparasol in het dorpshuis, wanneer de directeur aanwezig is en wanneer de
volgende nieuwsbrief uitkomt.
Formatie en aantal groepen
Elk jaar vanaf januari zijn we bezig met de groeps- en leerkrachtverdeling voor
het nieuwe schooljaar. Bij ons bestuur hebben we bij het maken van de begroting voor het nieuwe jaar in oktober een aanvraag gedaan voor het werken
met vier groepen, met als onderbouwing dat we nog meer willen inzetten op
instructie door de leerkrachten. We willen dit betalen uit de kleine scholen toeslag die we jaarlijks van de overheid ontvangen. In januari vernamen we dat
onze begroting goedgekeurd is. Dat houdt in dat we volgend jaar met vier
groepen kunnen gaan werken en dat ons team dus uitgebreid gaat worden. Dit
bericht wilden we heel graag nu alvast met u delen. We houden u op de hoogte van ontwikkelingen.
Projectweken
Op maandag 11 maart starten onze projectweken. We openen het project samen met de kinderen. Ouders nodigen we uit bij de afsluiting.
Wij hebben dit jaar voor het thema “wonen” gekozen. De kinderen werken
twee weken aan dit onderwerp. Het zal in verschillende lessen aan bod komen,
er zullen werkstukken over gemaakt worden, onderzoekjes worden uitgevoerd,
knutselopdrachten worden gedaan en het zal zeker leiden tot meer kennis bij
onze leerlingen over wonen en bouwen.
De afsluiting is op dinsdag 26 maart. Dan organiseren we een kijkavond, die begint om 18.30 uur en duurt tot 19.30 uur. U wordt van harte uitgenodigd om dan
te komen kijken naar de producten die de kinderen gemaakt hebben.
Wij hebben er zin in, want het is een veelzijdig en uitdagend thema. Het worden
vast leerzame weken! Zet de datum van de kijkavond maar vast in uw agenda.
Ipads
Onze oudste iPads zijn afgeschreven en inmiddels vervangen door splinternieuwe apparaten.
De oude zijn niet meer ‘veilig' te gebruiken op school, omdat de updates niet
meer uitgevoerd worden. De nieuwste apps werken ook niet op deze oude apparaten. De apparaten zijn 'leeg' gemaakt en teruggezet naar de fabrieksinstellingen. We willen deze oude apparaten verkopen voor een symbolisch bedrag,
uiteraard zonder garantie.
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We vragen belangstellenden om een bijdrage van minimaal € 10,- euro
(meer mag!) te storten in onze schoolplein pot. De leerlingenraad en de OV
zijn namelijk bezig met plannen voor nieuwe speeltoestellen op het plein en
daarvoor zijn we op zoek naar middelen hiervoor.
We hebben op dit moment een tiental iPads in de aanbieding. Heeft u belangstelling, kom dan na de voorjaarsvakantie naar de juf van groep 6-7-8 en
informeer a.u.b. of er nog zijn. Wie het eerst komt, het eerst maalt!
Geen open dag dit jaar
Van ons bestuur hebben we het volgende bericht ontvangen:
De Open Dag die op woensdag 20 maart aanstaande zou plaatsvinden is
verschoven naar het schooljaar 2019-2020 vanwege een nieuwe opzet. Dat is
besloten met de gezamenlijke bestuurders en in samenspraak met de directeuren in de stuurgroep ‘Verdergaande samenwerking’.
Nu we als scholen niet meer onderling concurreren ligt er een mooie kans
voor een brede en regionale opzet waarin we willen laten zien wat er allemaal gebeurt in het onderwijs op Voorne-Putten.
De uitwerking van een nieuwe opzet vraagt om een goede voorbereiding en
is, vanwege de drukke agenda’s van iedereen, op een dergelijke korte termijn niet realistisch. We realiseren ons dat het verschuiven van de datum, kort
dag is. We vragen om uw begrip.
Staking
Op onze school wordt gestaakt in groep 6-7-8 op vrijdag 15 maart. Deze
groep heeft die dag geen les en we verzoeken u uw kind die dag thuis te
houden. Vakbond AOb gaat samen met FNV Onderwijs en Onderzoek actie
voeren voor meer investeringen in het onderwijs. Vlak voor de provinciale staten-verkiezingen op 20 maart 2019 wil de AOb duidelijk maken dat er een
investeringsplan nodig is voor het onderwijs. De stakende leerkrachten doen
mee aan de afsluiting van de landelijke onderwijsstaking op het Malieveld in
Den Haag.
De andere groepen krijgen gewoon les, omdat die leerkrachten niet meedoen aan de staking. De school is dus niet dicht. Als u als ouder van een kind
(eren) in groep 6-7-8 in de problemen komt omdat u geen opvang kunt regelen, neemt u dan contact op met de school, dan kunnen we samen kijken
wat mogelijk is.
Aanwezigheid directeur
De directeur is op dinsdag 5, woensdag 6, maandag 11, donderdag 14, dinsdag 19, woensdag 20, maandag 25 en woensdag 27 maart 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 29 maart.
OBS De Vliegerdt
Achterweg zz 2c
3216 AB Abbenbroek
Telefoon:
0181-662559
E-mail:
vliegerdt@primovpr.nl
Internet:
www.devliegerdt.nl

Agenda



22-02 Nieuwsbrief 7



22-02 Start voorjaarsvakantie (Alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur)



04-03 Weer naar school



11-03 Start projectweken



15-03 Stakingsdag (Groep 6-7-8 geen school)



26-03 Kijkavond afsluiting 18.30 uur
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