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Schoolbezoek
Op 22 januari gaat groep 7/8 naar de Ring van Putten. Wij gaan
rond 9.45 uur weg en zijn rond 12.15 uur weer terug. We beginnen
's middags op de gewone tijd.

Voortgang projectgroep
Op woensdagavond 9 december is de projectgroep toekomst
Vliegerdt voor het eerst bij elkaar geweest. De projectgroep
bestaat uit Arthur Hendriks, Frank Sonnemans, Amellita
Molenberg, Mathanje Langstraat, de MR, Ingrid van Doesburg van
het bestuur van PRIMO en Ger Heijden. Na een korte
kennismaking hebben we gesproken over de opdracht die door
MR, directie en bestuur is geformuleerd en over ontwikkelingen
die te maken hebben met PRIMO, onze omgeving en De Vliegerdt.
Er is in positieve sfeer gesproken over de toekomst, over
positieve PR en over hoe om te gaan met teruglopende
leerlingaantallen en ons onderwijs. Iedereen was het eens dat
we er alles aan moeten blijven doen om kwalitatief goed
onderwijs te bieden. We hebben gesproken over de uitkomsten
van de ouderavonden en over kansen die andere vormen van
onderwijs zouden kunnen bieden voor onze school. Ook hebben
we gesproken over aspecten als onderhoud van het gebouw en
over de rol van PRIMO en de dorpsgemeenschap hierbij. Stof
genoeg om met elkaar van gedachten te wisselen en waar we het
over eens moeten worden. We hebben een afspraak gemaakt
voor een volgend overleg, waarbij we opnieuw leerlingaantallen
prognoses willen doornemen, een wensenlijst willen
samenstellen en de mogelijkheden van enkele
onderwijsconcepten tegen het licht willen houden om te kijken in
hoeverre die passend zouden kunnen zijn bij onze school. Eind
januari of begin februari praten we verder.

TSO
De Bonte Vlinder is gestopt met de activiteiten bij ons op school,
want er waren niet voldoende ‘vaste’ overblijvers. Na de
Kerstvakantie starten we daarom met een eigen Tussen
Schoolse Opvang. Wilma Schout en Amellita Molenberg
coördineren deze opvang en doen dat onder de
verantwoordelijkheid van school. Daar zijn we ontzettend blij mee.
Op deze manier kunnen we tussenschoolse opvang blijven
bieden. In de afgelopen periode zijn we bezig geweest met de
voorbereidingen. U heeft van Wilma en Amellita inmiddels al
enkele mailtjes over de TSO ontvangen. In de laatste mail was de
boodschap dat iedereen de inschrijfformulieren moet inleveren.
Ook voor de 'niet vaste overblijf kinderen' ontvangen we graag het
formulier, in verband met veiligheid en communicatie. We zijn nog
niet helemaal klaar met de voorbereiding, we missen nog een
belangrijk item. We zoeken nog een bank om lekker op te zitten.
Het zou geweldig zijn als we het kunnen verkrijgen zonder kosten
te hoeven maken. Bent u in het bezit hiervan en wilt u het aan
school schenken? Neemt u dan contact op met de TSO via de
mail of na de vakantie met school om afspraken over het
afleveren te maken.
Bericht over opheffingsnorm
Van Alex Oldenburg van het College van Bestuur hebben we
onderstaand bericht ontvangen:
Vanwege de herindeling van de gemeente Nissewaard heeft de
overheid een nieuwe opheffingsnorm voor Bernisse ingesteld.
Vanaf 1 januari 2016 is de opheffingsnorm voor de scholen in
Bernisse vastgesteld op 50. Op de teldatum van 1 oktober 2015
was de oude norm nog van toepassing.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hartelijke groet,
Alex Oldenburg
Leerlingaantal Vliegerdt
Op 1 oktober 2015 telde onze school 56 leerlingen.
Van oud naar nieuw
Na een gezellige decembermaand met Sinterklaas en Kerst loopt
het oude jaar ten einde. Zonder hulp van u en de OV is het niet
mogelijk deze feesten te organiseren. We willen daarom iedereen
die ons op welke manier geholpen heeft of nog gaat helpen heel
erg bedanken. Op vrijdagmiddag 18 december om 12.00 uur is
de Kerstvakantie begonnen. We starten in het nieuwe jaar op
maandag 4 januari op de gebruikelijke tijd. We wensen u nu
alvast fijne feestdagen en alle goeds voor 2016.

Aanwezigheid directeur
Ik ben op dinsdag 5, dinsdag 12, donderdag 21 en dinsdag 26
januari op De Vliegerdt.
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