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Voorjaarsvakantie

Oudertevredenheidspeiling
In november 2016 heeft onze school deelgenomen aan de
oudertevredenheidspeiling . Van OBS De Vliegerdt hebben 26 van
de 32 ouders en verzorgers de vragenlijst ingevuld. Er werden
gegevens verzameld van 16 ouders met een kind in de
bovenbouw en van 10 ouders met een kind in de onderbouw. Het
responspercentage is 81%.
Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school
van hun kind geven is 7,57. OBS De Vliegerdt scoort gemiddeld
8,31op vraag 68. De waardering van de ouders voor OBS De
Vliegerdt is daarmee 0,74 punt hoger dan het landelijk
gemiddelde en we zijn weer gestegen ten opzichte van de vorige
peiling. Op zulke cijfers mogen we best trots zijn, vinden we.

Pluspunten:
1. Aandacht voor uitstapjes en excursies
2. Mate waarin leerkracht naar ouders luistert
3. Inzet en motivatie leerkracht
4. Omgang leerkracht met de leerlingen
5. Informatievoorziening over het kind
Verbeterpunten:
1. Website
2. Speelmogelijkheden op het plein
3. Hygiëne en netheid binnen de school
4. Veiligheid op weg naar school
5. Veiligheid op het plein
We gaan met de uitkomst van de peiling aan de slag, want het
levert ons belangrijke aanknopingspunten op voor verbetering. De
gegevens worden besproken in onze teamvergadering en in de
Medezeggenschapraad. Veel verbeterpunten vragen om
verheldering en/of toelichting. Het is goed mogelijk dat we enkele
ouders vragen wat precies bedoeld wordt met ontevredenheid ten
aanzien van 'Veiligheid op weg naar school'. Pas als dat duidelijk
is, zijn concrete verbeter acties te bedenken. We willen iedereen
hartelijk bedanken voor het invullen van deze
oudertevredenheidspeiling.

Aan de ouders van groep 7/8
Hierbij vragen wij u de tweede betaling voor ons kamp te
doen.A.u.b. het resterende bedrag (of volledige bedrag € 110,-)
storten op bankrek.no. NL09 RABO 03759.51.911 t.n.v.
Oudervereniging “De Vliegerdt”. Graag onder vermelding van
“schoolkamp” en de naam van uw kind. Ouders die het gehele
bedrag al eerder voldaan hebben, hoeven nu uiteraard niets te
betalen.
Leerlingenraad
Ik ben Bente, en ik zit in de leerlingenraad bij ons op school
samen met Marit, Madelotte en Milan. Op vrijdag dertien januari
2017 hadden we van 12.00 tot 13.30 weer een vergadering. We
hebben tosti’s gegeten. Ze waren heel lekker. We hebben het
gehad over de Daily Mile (elke dag een mijl rennen) en over het
schoolplein, We zijn toen tot de conclusie gekomen dat we op het
schoolplein meer dingen wilden om te doen. De Daily Mile gaan
we na de voorjaarsvakantie een paar keer uitproberen op het
schoolplein. Ook hebben we het gehad over hoe we kerst vonden,
dat vonden we leuk. Dit was een klein beetje wat we hebben
besproken.
Historyland
8.00 Sarah maakte me wakker omdat ze kyhard riep SERENA
SERENA !! We gaan naar historyland.
9.00 ik zat te ontbijten en vlak voor ik ging ontbijten riep Sarah
weer SERENA SCHIET NOU OP ik had echt iets van hou je mond
alsjeblieft.
10.00 om half 10 ging me oma erheen maar toen reed ze naar
een timmerbedrijf in plaats van naar historyland (ze volgde
gewoon haar tomtom) en uit eindelijk waren we er.
11.00 daar zat ik dan op de rug van een plastic neushoorn een
straaljager uit Polen en een helikopter en een bot opgegraven uit
een klein vierkantje
12.00 ik was een beetje aan het rond kijken (nog steeds) toen zag
ik een bot uit de steentijd met een soort stenen pijlenboog je
moest aan die pijl en boog trekken om een gaatje te krijgen.
14.00. ik moest naar een soort van experimenten beurs daar
moesten we van die kleine waterbeestjes experimenteren ik heb
ook nieuwe vrienden gemaakt (oli4, een andere Pelle en Mathijs)
(moest ik mee samen werken) 15.00. we kregen wat water en
een stukje cake daarna gingen we weer verder we moesten
daarna een slangenhuid experimenteren 16.00 we waren klaar
toen gingen we naar Heenvliet met me opa, oma, papa en
Rebecca 17.00 we zaten nog steeds bij Rebecca me vader ging
bellen voor de beertjes in Heenvliet we hebben sparibs en
krulfrietjes op echt lekker. We waren in Abbenbroek en toen bleef
er een vriendinnetje slapen (Luna) we hebben gezien hoe het
ging sneeuwen echt leuk om te zien 00.00 dit was het einde van
me dag.
Aanwezigheid directeur
De directeur is op maandag 30 januari, maandag 6, woensdag
15 en dinsdag 21 februari op school aanwezig.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 24 februari
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