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Tech2do
Op dinsdagmiddag 4 oktober gaat groep 7/8 naar Spijkenisse om
mee te doen aan Tech2do. We verwachten de kinderen om 12.30
op school en daarom gaan ze om 11.30 naar huis. Als u geen
opvang heeft en dit een probleem vindt, neemt u dan even contact
op met juf Iris. Wij zorgen dan voor opvang. Tech2do is een
bijzonder technische evenement voor leerlingen en leerkrachten
van groep 7 (en 8) van alle basisscholen van Voorne-Putten en
Rozenburg. Het evenement toont de leerlingen hoe interessant en
divers techniek is.
Van de leerlingenraad
Ik ben Bente, en ik zit in de leerlingenraad. Op 26-09-2016
hadden we de eerste bijeenkomst. Toen gingen we eerst met zijn
vijven naar de spar om broodjes te halen. We gingen daarna
terug naar school met de broodjes en het beleg en we gingen
eten. Tijdens het eten bespraken we al wat dingen, waaronder
nieuwe ideeën voor de leerlingenraad. Na het eten gingen we
echt aan de slag! We hebben van alles besproken, o.a. hoe we
snappet vinden en de oudervertelgesprekken. Nadat we klaar
waren hebben we nog een beetje nagepraat en daarna mochten
we buitenspelen.

Oudervertel gesprekken
We vragen ons regelmatig af hoe we als school nuttig gebruik
kunnen maken van de kennis die u heeft over uw kind? We
denken dat het oudervertelgesprek, waarbij ouders en
leerkrachten samen, op basis van gelijkwaardigheid, hun aanpak
op elkaar afstemmen, ertoe kan leiden dat we elkaar
gemakkelijker kunnen vinden en zodoende op een constructieve
manier gebruik kunnen maken van elkaars expertise, in het
belang van het kind. Leerkrachten en ouders werken samen voor
elk kind. Iedereen vaart daar wel bij!

Vult u het formulier a.u.b. in en neem het mee naar het gesprek.
Leerkrachten voeren samen met u het oudervertelgesprek, zo
mogelijk op de afgesproken tijd. We hopen op heel plezierige
gesprekken.
Schoolfruit
Onze school doet dit jaar weer mee aan het gratis schoolfruit
programma, het Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk
legt op het eten van voldoende groenten en fruit. We zijn blij dat
we mee kunnen doen, want kinderen die genoeg groenten en fruit
eten en elke dag actief bewegen zitten lekkerder in hun vel, krijgen
minder snel griep, zijn minder snel verkouden, voelen zich fitter,
beleven meer plezier aan sport en spel en leren makkelijker. Wat
de leerlingen eten, is de verantwoordelijkheid van u, maar met
het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma kunnen we als school
kinderen helpen om gezonder te leren eten en zo de basis te
leggen voor een gezond leven. De praktijk heeft uitgewezen dat dit
werkt! Voor meer informatie hierover zie www.euschoolfruit.nl .
Kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het
gezamenlijk eten van groenten en fruit. De kinderen krijgen op
drie vaste dagen in de week gedurende eenentwintig weken een
portie groente of fruit uitgereikt rond de ochtendpauze om
gezamenlijk op te eten. In de week van 7 november starten de
leveringen en ze lopen t/m week 15 (totaal 20 weken) in het
nieuwe jaar. Deze groente- en fruitverstrekkingen worden
gefinancierd door de Europese Unie en een bedrijf in groeten en
fruit. Onze drie vaste groente- en fruitdagen worden waarschijnlijk
woensdag, donderdag en vrijdag, omdat het fruit meestal op
dinsdag wordt geleverd. In de volgende nieuwsbrief hoort u er
meer over.
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een
waardevolle investering in de gezondheid van onze leerlingen nu
én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk eten van groenten en
fruit is een effectieve, en voor de kinderen vooral een leuke manier
om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat óók vindt.
Burendag
Vorige week vrijdag heeft de ‘Burendag’ een prachtig schoolplein
opgeleverd. Met dit geweldige initiatief is aangetoond dat met
beperkte middelen en grote inzet het goed lukt ons schoolplein
om te toveren tot een natuurlijk en strak schoolplein. Alle ‘buren’
die hierbij geholpen hebben willen we hartelijk danken.

In het oudervertelgesprek staat vooral de afstemming tussen u en
de leerkrachten over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw
kind centraal. De schoolresultaten komen eigenlijk niet ter
sprake. We vragen u daarom van tevoren thuis het
oudergespreksformulier in te vullen. Een week van te voren op
dinsdag 27 september hebben we dat oudergespreksformulier
meegegeven aan uw zoon of dochter.
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Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek begint op 5 oktober en duurt tot en met 14
oktober. Het thema is "Voor altijd jong". Op woensdag 5 oktober
mogen de kinderen naar school komen, verkleed als opa of oma,
met een hoedje, knot, kaal of met hip geverfde haren, op gympen,
wandelschoenen of met een rollator. De opening van de
Kinderboekenweek doen we verder binnen met de kinderen.
Op woensdag 12 oktober willen we graag de opa's en oma's van
de kinderen naar school vragen om van 11 uur tot 12 uur
spelletjes te spelen met hun kleinkind. En dan bedoelen we de
spelletjes die opa en oma ook nog wel kennen, zoals dammen,
ganzenborden, pim-pam-pet, memory enzovoorts. Wij zorgen voor
de spellen en koffie en thee en we hopen op een gezellig uurtje!!
Op donderdag 13 oktober willen we graag de opa's en oma's
uitnodigen om met de kinderen mee te gymmen in het Dorpshuis.
We gaan dan op de gebruikelijke tijden naar de gymzaal en
hopen dat er veel opa's en oma's mee gaan doen!! De tijden zijn:

VOG en PRIMO
We vangen nog steeds signalen op dat de vergoeding voor de
VOG die nodig is om hulpouder van onze eigen TSO te kunnen
zijn, niet naar betrokkenen is overgemaakt. Navraag heeft
opgeleverd dat geconstateerd is dat er fouten gemaakt zijn. We
hebben met PRIMO afgesproken dat alle ouders van De Vliegerdt
die een VOG aangevraagd hebben een persoonlijke brief krijgen
waarin excuses en de vraag nogmaals enkele gegevens te
verstrekken zodat het verschuldigde bedrag alsnog overgemaakt
kan worden.
Aanwezigheid directeur
De directeur is op donderdag 6, dinsdag 11, maandag 24 en
maandag 31 oktober op school aanwezig.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 28 oktober

Groep 7-8: 13.30 - 14.15
Groep 4-5-6: 14.15 - 15.00
Groep 1-2-3: 15.00 - 15.30
Officieel duurt de Kinderboekenweek tot de herfstvakantie tot en
met vrijdag 14 oktober. Wij hebben echter nog op maandag 24
oktober ( de maandag na de herfstvakantie) onze
Kinderboekenmarkt.
Deze boekenmarkt wordt zoals elk jaar weer verzorgd door
boekhandel "Hoofdstuk één" uit Brielle. De boekenmarkt is van
15:30 uur tot 17:00 uur en 's avonds van 18:30 uur tot 19:30 uur.
Die avond is het ook kijkavond n.a.v. de Kinderboekenweek. U
kunt dan in de klassen de gemaakte werkstukjes bewonderen.Tot
dan!
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