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In deze nieuwsbrief leest u meer over ons tevredenheidsonderzoek, de Koningsspelen, Pasen, een vragenlijst over verkeersknelpunten rond de school, over
een voorstelling van de Speelparasol, wanneer de directeur aanwezig is en
wanneer de volgende nieuwsbrief uitkomt.
Koningsspelen, vrijdag 12 april 2019
Om half 9 beginnen we op het schoolplein met het Koningslied en de openingsdans. Daarna nuttigen we in de klas een heerlijk en gezond Koningsontbijt.
We starten de sportieve dag om 9.15 uur met verschillende sportactiviteiten. Er
worden workshops gegeven door sportdocenten. We hebben o.a. voetbal,
kleuterdans, breakdance, gym, tafeltennis en bootcamp. De locaties zijn: de
gymzaal en andere ruimtes van het Dorpshuis en de school.
Let op! Dit jaar maken we geen gebruik van het voetbalveld, daar vinden geen
activiteiten plaats. We sluiten gezamenlijke af op school.
Wilt u uw kind gemakkelijke (sport-)kleding aantrekken en een tasje met gymschoenen meegeven voor binnengym.
Een pauzehapje en -drankje zijn niet nodig, daar zorgen wij voor.
Er is ’s middags geen les, dus de Koningsspelen-dag stopt om 12.00 uur.
Wij denken dat dit een geslaagde dag gaat worden, want het lijkt ons heel leuk
om samen met klasgenootjes te ontbijten en daarna de hele ochtend te sporten!
Sportieve groet van de Koningsdagcommissie: Karin Vermeer, Caroline Koster,
Esmeralda Weber, juf Anita en juf Astrid.

P.S. Wist u, dat u met uw kind het Koningslied en het bijbehorende dansje kunt
oefenen via internet? www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans
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Pasen
Op donderdag 18 april gaan we met alle groepen gezamenlijk ontbijten in
het speellokaal. Na het ontbijt, zo rond een uur of tien, gaan we naar kwekerij
van der Bos voor een rondleiding. Daarna gaan we naar kwekerij van der
Harg.
We lunchen bij Marcella van Schie. Marcella heeft een veeteelt bedrijf waar
we in deze tijd vast wel een aantal lammetjes zullen zien. We gaan er ook op
zoek naar paaseieren en ondernemen er verschillende leuke en leerzame
activiteiten. We verwachten half drie weer terug op school te zijn. Alle kinderen dienen zelf een lunchpakket en voldoende drinken mee te nemen. We
verwachten een fijne en leerzame dag.
Tevredenheids onderzoek
Wij zijn nieuwsgierig naar uw tevredenheid over de school. We stellen u daar
vanaf maandag enkele vragen over door middel van een anonieme digitale vragenlijst. Met de uitkomst kunnen we kijken waar we ons kunnen verbeteren.
We willen een hoge respons op de enquête en we roepen daarvoor de hulp
in van uw kind. Als de klas van uw zoon of dochter een respons van 80%
weet te realiseren, mogen ze een groepsvoorleesboek uit kiezen. Win-win lijkt
ons. Het enige wat we van de kinderen vragen is hun ouders aan te sporen
de vragenlijst (invulduur ongeveer 5 minuten) in te vullen en mee te kijken of
ze het ook echt doen! We vragen u de lijst uiterlijk 18 april in te vullen.
Als uw kind heeft gezien dat u de vragenlijst daadwerkelijk invult, mogen ze
dat melden bij de juf en een blokje kleuren in de tabel aan de klasdeur. Op
die tabel staat precies hoeveel formulieren er zijn uitgereikt en hoeveel nodig
zijn om het gestelde doel van 80% te halen. Daarvoor krijgt het oudste kind
van het gezin maandag een envelop mee naar huis met daarin een link en
een inlogcode.
Helpt u mee om elke groep van een geweldig voorleesboek te voorzien en
ons aan een duidelijk beeld over uw tevredenheid?
Verkeersveiligheid
Er gaat een werkgroep onder begeleiding van medewerkers van de gemeente Nissewaard aan de slag met de verkeersveiligheid rondom scholen
in de kernen. Deze werkgroep is nieuwsgierig naar uw mening met betrekking
tot de verkeersveiligheid. Ze hebben onze school daarom gevraagd onderstaande brief onder uw aandacht te brengen. Dat doen we graag in deze
nieuwsbrief:
Beste ouders,
De gemeente Nissewaard wil, samen met de scholen en andere betrokkenen in de wijk, de verkeersveiligheid in de schoolomgeving verbeteren. De
komende maanden zal er een werkgroep van start gaan, die zich bezighoudt met de wijken Heenvliet, Geervliet, Abbenbroek.
Voordat de werkgroep gaat starten, worden eerst de verkeersveiligheidsknelpunten geïnventariseerd. Daarbij vragen we uw hulp. Als u in de schoolomgeving of op de route van huis naar school knelpunten ervaart, kunt u dat
middels een digitale enquête aan de werkgroep doorgeven. De werkgroep
zal vervolgens de knelpunten bespreken en zoeken naar mogelijke verbeteringen. Gevraagd wordt om maximaal drie knelpunten per persoon door te
geven. Dat kan in de digitale enquête door het ballonnetje naar de plek van
het knelpunt te slepen en aan te geven waarom die locatie volgens u een
knelpunt is.
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De digitale enquête is te bereiken via de volgende link:
https://www.formdesk.com/degrootverkeerenveiligheid/abbenbroek
Afhankelijk van de enquêteresultaten beslissen we of deelname aan de
werkgroep zinvol is voor onze school.
Wilt u de enquête s.v.p. uiterlijk vrijdag 18 april invullen?
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking!
Eindtoets groep 8
Groep 8 maakt dinsdag 16 en woensdag 17 april één van de door het ministerie van onderwijs toegelaten eindtoetsen, ROUTE 8. Bij deze toets maakt
iedere leerling op zijn eigen niveau een digitale, adaptieve toets die het taalen rekenniveau van het kind meet. Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van het kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een
eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt de leerling
nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze worden wel
altijd uitgedaagd. Dit werkt voor elk kind prettig en zo min mogelijk belastend. De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of de referentieniveaus behaald zijn.
Project
We waren heel blij met de overweldigende belangstelling voor de kijkavond
afsluiting project.
Aanwezigheid directeur
De directeur is op maandag 1, donderdag 4, maandag 8, woensdag 10,
woensdag 17 en donderdag 18 april 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 18 april.

Agenda:
OBS De Vliegerdt
Achterweg zz 2c
3216 AB Abbenbroek
Telefoon:
0181-662559
E-mail:
vliegerdt@primovpr.nl
Internet:
www.devliegerdt.nl



29-03 Nieuwsbrief 8



01-04 Inlogcode tevredenheid vragenlijst mee naar huis



12-04 Koningsspelen



12-04 Studiemiddag (alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij)



18-04 Paas activiteiten



18-04 Sluiting enquête verkeersknelpunten en tevredenheidsonderzoek
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19-04 Goede vrijdag en start meivakantie
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