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Kerstvakantie
Weer naar school
Hoofdluis controle
Nieuwsbrief 6

Terugkijken
Aan het einde van het jaar wordt er regelmatig teruggekeken op
het afgelopen jaar. Dat wordt gedaan om weer eens helder te
maken wat er allemaal gepasseerd is. En natuurlijk om te delen
en om nogmaals te kunnen genieten van behaalde successen.

Ook voor onze school was het een heel leerzaam en succesvol
jaar. Denkt u in dit verband eens aan de kinderen die in augustus
gestart zijn op het voortgezet onderwijs na ongeveer acht jaar De
Vliegerdt. We denken dat we ze op het juiste spoor richting
toekomst hebben gezet. Van oud leerlingen en het voortgezet
onderwijs horen we regelmatig goede berichten over onze
leerlingen. (Zie tabel hieronder voor verwijzing VO 2016)

LWOO
VMBO-KL
VMBO-TL
VMBO-T/HAVO
HAVO
HAVO/VWO
VWO
Totaal

Jaar
2015-2016
1 – 11%
2 – 22%
1 – 11%
1 – 11%
3 - 33%
1 – 11%
9 – 100%

Maar denkt u ook aan de geweldige tijd die de kinderen op school
hebben doorgebracht en wat ze in die acht jaren allemaal hebben
geleerd. En dat is het afgelopen jaar natuurlijk ook zo geweest
voor uw zoon of dochter. Alle kinderen werken goed en
enthousiast bij ons op school.
Wij zijn het afgelopen jaar heel druk geweest met het aanleren
van basisvaardigheden. Daarnaast besteden we veel aandacht
aan het aanleren van het dragen van verantwoordelijkheid voor
het eigen leerproces bij alle kinderen. We willen heel graag dat ze
weten wat ze kunnen, het liefst dat ze zelf aan kunnen geven wat
ze willen leren, wanneer en eventueel met wie ze dat gaan doen.
Daar willen we ook volgend jaar weer heel graag bij helpen, want
dat zien we als een van onze belangrijkste taken, het aanleren van
vaardigheden die het mogelijk maken dat je rationele
beslissingen neemt, impulsen beheerst en kunt focussen op wat
belangrijk is.

In groep 4 tot en met 8 hebben we Snappet 3.0 ingevoerd. De
kinderen werken niet meer uit werkboekjes, maar verwerken de
leerstof op de iPad. Snappet 3.0 maakt dat leerlingen op hun
eigen niveau worden uitgedaagd. De leerlingen en leerkrachten
zijn enthousiast. We merken dat dit werkt en we gaan komend
jaar verder met de invoering. Natuurlijk hopen we dat invoering
van Snappet er toe zal leiden dat onze eindopbrengsten, de
scores op de eindtoets, hoger zullen uitpakken.
We hebben afgelopen schooljaar vijf constructieve projectgroep
bijeenkomsten gehad, waarbij we gesproken hebben over de
toekomst van De Vliegerdt. Het bestuur van PRIMOvpr heeft
bovendien aangegeven dat we door kunnen binnen de door hen
gestelde kaders. Dat was een plezierig bericht voor de
zomervakantie.
We hebben een goed lopende, plezierige tussenschoolse
opvang die kan beschikken over voldoende vrijwilligers. Dat is
een mooi voorbeeld van goede samenwerking tussen school en
ouders. Dat zetten we in 2017 zeker voort, want het werkt.
Wij danken u voor het vertrouwen en de aangename
samenwerking en we wensen u heel fijne feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar.
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 heel erg bedanken. Op
vrijdagmiddag 23 december om 12.00 uur is de kerstvakantie
begonnen. We starten in het nieuwe jaar op maandag 9 januari
op de gebruikelijke tijd.
Aanwezigheid directeur
De directeur is op donderdag 12, donderdag 19 en dinsdag 24
januari op school aanwezig.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 27 januari.

Fijne feestdagen en een goed 2017
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