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Ouderavonden over de toekomst van obs De Vliegerdt
Met behulp van een groot aantal betrokken ouders is er meer
duidelijkheid gecreëerd in het toekomstbeeld van de Vliegerdt.
Na een onrustige periode, met onduidelijkheid voor leerlingen,
ouders en personeel heeft het bestuur in samenwerking met
directie en Medezeggenschapsraad een tweetal ouderavonden
belegd om gezamenlijk de toekomst van obs De Vliegerdt te
bespreken. Deze avonden werden geleid door extern
deskundigen, Dhr. Jan Ruigrok en Dhr. Peter te Riele.
De eerste avond werd benut om elkaars standpunten te
verhelderen en te zoeken welke mogelijke oplossingen
onderzocht zouden kunnen worden om onderwijs in Abbenbroek
te kunnen blijven verzorgen. Punt van gemeenschappelijkheid
was: beide partijen streven naar zo goed mogelijk onderwijs, het
liefst in de buurt. De ouders gaven aan welke mogelijke bijdrage
zij daaraan zouden kunnen geven. Het bestuur benoemde een
aantal kaders.
De uitkomst van deze avond was dat het bestuur onderzoek zou
doen naar de mogelijkheid om de school zelfstandig, of als
dependance van een andere school, te laten voortbestaan.
De tweede avond presenteerde het bestuur de mogelijkheden die
het zag om bovengenoemde opties verder vorm te geven. De
uitgangspunten van de eerste avond, te weten:
Behoud van kwaliteit
De opheffingsnorm
Financiële haalbaarheid
werden verder toegelicht aan de hand van een presentatie. Ook is
geprobeerd om te bekijken welke voorkeur de ouders hebben als
het gaat om met welke school zij het liefst zouden samenwerken
om in de toekomst mogelijk een dependance van te worden.
Hierover is deze avond nog geen duidelijke voorkeur benoemd.
Afgesproken is dat een commissie bestaande uit ouders, MR,
directeur en bestuur dat komend schooljaar verder gaat
uitwerken.
Bovengenoemde commissie/projectgroep zal direct na de
zomervakantie worden samengesteld en een plan van aanpak
opstellen. Via de nieuwsbrief zullen de ouders op de hoogte
worden gehouden van de ontwikkelingen.
In een gezamenlijk persbericht is duidelijk weergegeven, dat De
Vliegerdt voorlopig behouden blijft voor Abbenbroek.
Wij wensen alle kinderen, ouders en team een hele fijne
zomervakantie toe!

Aanwezigheid directeur
Ik ben in de laatste week op dinsdag 7 juli op de Vliegerdt.
Godsdienst en HVO
Gelukkig zijn er dit jaar weer voldoende leerlingen aangemeld
voor de vrijwillige keuzevakken Godsdienst en HVO. De stichting
die de lessen verzorgt en de leerkrachten levert stelt dat de
lessen bij minimaal zeven leerlingen kunnen doorgaan. We
kunnen twee HVO groepen formeren en waarschijnlijk een GVO
groep. De exacte verdeling en de namen van de GVO/HVO
leerkrachten maken we volgend schooljaar bekend.
Jaarrooster en schoolgids
Het jaarrooster en de schoolgids voor 2015/2016 zijn in inmiddels
klaar voor de drukker. Francine Wolters heeft weer prachtige foto’s
gemaakt die de gids/kalender zullen sieren. Francine bedankt. Als
alles goed gaat kan de gids de eerste schooldag met het jongste
kind mee naar huis. Voor uw planning voegen we het jaarrooster
hieronder toe. U kunt zo zien op welke dagen we volgend jaar
werken met een continurooster en wanneer de leerlingen vrij zijn
in verband met vakanties en/of studiedagen of -middagen.
Studiedagen:
Woensdag 14 oktober
Donderdag 15 oktober
Vrijdag 16 oktober
Vrijdagmiddag 18 december
Vrijdagmiddag 19 februari
Dinsdag 29 maart
Donderdag 19 mei
Vrijdag 20 mei
Maandag 27 juni
Vrijdagmiddag 8 juli
Continurooster tot 14.00 u:
Vrijdag 4 december
Vrijdag 17 december
Donderdag 24 maart
Vrijdag 22 april
Vakanties 2015-2016
Herfstvakantie: 19 oktober t/m 23 oktober
Kerstvakantie: 21 december t/m 1 januari
Krokusvakantie: 22 februari t/m 26 februari
Paasweekend: 25 maart t/m 28 maart
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei
Pinksterweekend: 16 mei t/m 18 mei
Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus

Vriendelijke groet,
Namens het bestuur van PRIMO
Alex Oldenburg
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Doorlezen in de vakantie
Misschien krijgt u extra leeswerk mee om uw kind in de vakantie
door te laten lezen. Doorlezen werkt als het gaat om terugval in
het leesniveau tegen te gaan. Blijven lezen in de zomervakantie is
daarom belangrijk. Om het nog leuker te maken is er de
VakantieBieb-app van de Bibliotheek. Het is een leuke app, de
app is eenvoudig en er zijn ongelofelijk veel digitale boeken die je
op je tablet kunt lezen. Bovendien is het kosteloos. Zo blijft lezen
leuk! Voor wie ook wil luisteren is er audiolezen.nl. Met
audiolezen kan de lezer zich helemaal onderdompelen in het
verhaal. Er hoeft even geen energie te gaan naar het ontcijferen
van tekst. Leesplezier staat voorop. En ondertussen wordt ook de
woordenschat uitgebreid. Win win!
Ouder bedank middag
Donderdagmiddag 9 juli om 14.45 willen de leerlingen van de
school alle hulpouders bedanken voor hun inzet. U wordt
opgevangen door de leerlingen van groep 7. We verrassen u dit
jaar opnieuw met een voorstelling. Bij goed weer vinden de
optredens buiten plaats en bij slecht weer binnen in het
speellokaal. We wensen u veel plezier.
Fijne vakantie
We danken u hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. Het
was een plezierig schooljaar. We starten weer op 24 augustus.
Vanaf 17 augustus is de school al weer regelmatig bereikbaar.
Voor nu wensen we u:
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