Nieuwsbrief januari 2015
04 februari
Studiedag (alle kinderen vrij)
07 februari
Voorleeswedstrijd
09 februari
Rapportgesprekken
16 februari
Gastles muziek voor groep 1/2
20 februari
Studiedag (alle kinderen vrij)
23 februariVoorjaarsvakantie
27 februari
04 maart
Controle hoofdluis
Cito-lvs
Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen
volgen, worden in januari en februari weer de Cito toetsen
afgenomen. Met deze toetsen bepaalt de leerkracht waar uw kind
staat in zijn ontwikkeling. Zo kan de juf perfect inspelen op de
onderwijsbehoeften van uw kind. De uitslagen van deze toetsen
krijgt u te zien tijdens de rapportgesprekken in februari.
Rapportgesprekken
Op maandag 9 februari starten de rapportgesprekken. In de week
van 2 februari ontvangt u een uitnodiging voor dit gesprek. We
geven de uitnodiging met uw kind mee naar huis.
Gastles muziek

Bericht van onze mr, PRIMO en de directeur
Vorige week vrijdag hebben alle kinderen een brief met
onderstaande tekst mee naar huis gekregen:
Geachte ouders en/of verzorgers,
Gisteravond heeft er, zoals u weet, een gesprek plaats gevonden
tussen de medezeggenschapsraad, directie van De Vliegerdt en
een afvaardiging van het bestuur van PRIMOvpr.
In een goede sfeer hebben wij constructief met elkaar gesproken
over de toekomst van het onderwijs voor de kinderen van
Abbenbroek. Door het dalende aantal leerlingen is er al enige
jaren zorg over de toekomst van de school en zijn we het erover
eens dat er iets moet gebeuren.
Wij hebben afgesproken dat we in gezamenlijk overleg met
ouders/ verzorgers en het team op een nader te bepalen datum in
februari/ maart 2015 de toekomstmogelijkheden verder willen
verkennen. U ontvangt zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor
deze bijeenkomst.
U begrijpt dat het proces van verkennen van
toekomstmogelijkheden tijd, zorgvuldigheid en betrokkenheid
van zoveel mogelijk ouders vergt. Om die redenen hebben wij
mede op verzoek van de medezeggenschapsraad besloten af te
zien van de fusiedatum 1-8-2015.
Op korte termijn hoort u meer van ons.
De brief was ondertekend door Ger Heijden, directeur De
Vliegerdt, Medezeggenschapsraad van De Vliegerdt en het
College van Bestuur van Onderwijsgroep PRIMOvpr
Hoofdluiscontrole
Woensdag 4 maart vindt de hoofdluiscontrole plaats. Helpt u ons
en laat u uw kind niet met ingewikkelde kapsels naar school
gaan?

Op maandagmiddag 16 februari hebben de kinderen van groep
1/2 een gastles muziek. De gastles is onderdeel van een project.
In dit project ontdekken de kinderen hoe ze hun dromen kunnen
vangen in zelfverzonnen liedjes, bewegingen en muziek. In de
gastles leren ze het dromenlied over vlinders en andere grappige
dieren. Ze verzinnen er zelf bewegingen en geluiden bij. In de
lessen daarna vullen ze het lied aan met hun zelfbedachte
dromen en zo ontstaat een eigen dromenlied. De gastles is de
start van het project.
Studiedag 4 februari
Op 4 februari is er een studiedag van ons
samenwerkingsverband Kindkracht. (Sinds augustus vorig jaar is
dat ons nieuwe samenwerkingsverband waarbinnen 68 scholen
op Voorne-Putten samenwerken als het gaat om kinderen met
specifieke onderwijsbehoeften.) De studiedag staat helemaal in
het teken van gedrag. Leerkrachten volgen die dag een aantal
workshops.

Voorjaarsvakantie
Vrijdag 20 februari de dag voor de voorjaarsvakantie is een vrije
dag voor de kinderen. We hebben die dag een studiedag
gepland. De week erna, van 23 t/m 27 februari is het vakantie. We
hopen iedereen weer te zien op maandag 2 maart.
Voorleeswedstrijd
Op 7 februari is de voorleeswedstrijd in de Bibliotheek in
Hellevoetsluis. Fabienne (groep 8) doet namens onze school
mee. Succes Fabienne!
Aanwezigheid Ger
Op maandagmiddag 2, maandag 9 en dinsdag 17 februari ben ik
op school.
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