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We kunnen ideeën gaan ontwikkelen over nieuwe, effectievere
onderwijsvormen, over hoe school en dorp nog beter kunnen
samenwerken, misschien over combinaties van onderwijs en
kinderopvang, over andere schooltijden wellicht en natuurlijk over
hoe we onze unieke school een veilige basis kunnen laten zijn
voor een zo groot mogelijke groep kinderen. Dat laatste blijft
belangrijk.

Van de MR
Geachte ouders,
Eind vorig jaar hebben wij u in de nieuwsbrief opgeroepen u
verkiesbaar te stellen voor de oudergeleding van de
Medezeggenschapsraad. Aangezien wij daar toen geen reactie op
hebben mogen ontvangen, gaan wij ervan uit dat wij uw volle
steun hebben voor een volgende MR periode. Hiervoor willen wij u
hartelijk bedanken.
Voor meer informatie over de MR kunt u terecht bij de huidige MR
leden (Ouders: Annemarie (Bente, Pelle, Jorne), Stefan (Marit,
Tom, Brenda), Leerkrachten: juf Anita, juf Christine).

Wij vinden dit wel een heel plezierig bericht zo vlak voor de
zomervakantie.
Namens:
Primo VPR, Directie, MR en projectgroepleden

Informatieavond
Hoewel het nog lang niet zo ver is, willen we nu al vast melden dat
dinsdagavond 30 augustus de algemene informatieavond
gepland staat. U bent die avond van harte welkom om in elke
groep informatie te ontvangen over het nieuwe schooljaar.
Toekomst van De Vliegerdt en projectgroep
We zijn blij te kunnen melden dat we kunnen gaan nadenken
over een duurzame toekomst voor De Vliegerdt.
Gisteravond hebben we het laatste projectgroep overleg gehad
van dit schooljaar met Ingrid van Doesburg van het College van
Bestuur van PRIMOvpr. Mevrouw van Doesburg gaf tijdens deze
vergadering aan dat de gemiddelde schoolgrootte van alle PRIMO
scholen door enkele recente fusies van scholen in Oostvoorne en
Hellevoetsluis veranderd is. Dit gegeven heeft gevolgen voor
scholen die onder de opheffingsnorm raken. Het is hierdoor
mogelijk scholen toch open te houden als ze onder die norm
zakken. De prognoses voor de Vliegerdt laten overigens zien dat
we boven de opheffingsnorm blijven de komende jaren.
Dat is een positief bericht voor De Vliegerdt (en andere kleinere
scholen), want het betekent dat we kunnen gaan werken aan onze
toekomst. We kunnen plannen bedenken hoe we als school
kwalitatief goed onderwijs kunnen blijven geven, hoe we als
school duurzaam en toekomstbestendig kunnen worden, hoe we
onze leerlingen nog beter voor kunnen bereiden op hun toekomst,
zonder dat vervelende idee dat er misschien over drie jaar geen
school meer is in Abbenbroek.
We zijn uiteraard ontzettend blij met deze mededeling. Het
betekent dat de opheffingsnorm niet meer zo’n absoluut gegeven
is en dat we als school toekomstperspectief hebben. We mogen
nu gaan nadenken over hoe we ons onderwijs nog beter kunnen
laten aansluiten bij wat onze leerlingen nodig hebben.

Groep 8
Na het afscheid van groep 8 op woensdag 6 juli zijn de kinderen
van groep 8 vrij en begint hun zomervakantie. We wensen de
leerlingen een fijn afscheidsfeest en heel veel succes op het
voortgezet onderwijs.
Nieuws van de overblijf
Graag willen wij alle overblijf moeders van harte bedanken voor
hun inzet afgelopen schooljaar, zonder de inzet van deze moeders
zou het draaien van een overblijf niet mogelijk zijn.
Graag willen wij via deze weg de ouders die zich (nog) niet
inzetten graag oproepen om zich ook op te geven als overblijf
ouder. Dit kan op diverse manieren, 1 of 2 keer per maand zijn wij
al blij mee, maar meer of minder mag altijd! U kunt zich laten
informeren door Amellita (moeder Preza en Aivan) of Wilma
(moeder Marit, Tom en Brenda).
Donderdag 7 juli is de laatste keer dat we overblijven dit
schooljaar, de kinderen die deze dag overblijven hoeven geen
eten mee te nemen van thuis. Omdat het de laatste keer is,
maken we er een klein feestje van; wat we gaan doen vertellen we
nog niet! Inschrijven voor deze dag kan zoals gewoonlijk via de
map in het overblijflokaal.
Fijne vakantie en tot volgend schooljaar!
Amellita & Wilma
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Jaarplanner
Zoals gebruikelijk ontvangt u aan het begin van het schooljaar
een schoolgids met kalender waarin opgenomen de
studiedagen, - middagen en vakanties, maar ook met de meeste
andere activiteiten.

Inschrijven voor De Typetuin
In het najaar gaat weer de klassikale typecursus van De Typetuin
van start. Onlangs ontving u hier meer informatie over. Vergeet u
niet uw kind in te schrijven voor 1 augustus? U ontvangt dan
namelijk 25 euro korting op het cursusgeld. Gebruik hiervoor de
promotiecode -N2016-. Inschrijven kan
via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de rechter variant,
klassikaal)
Locatie: OBS De Vliegerdt
Startdatum: dinsdag 4 oktober 2016
Starttijd: 15:45uur
Voor meer informatie: www.typetuin.nl of bel naar 013-5220579.
Vrije middag
Op vrijdagmiddag 8 juli zijn alle kinderen vrij en begint voor hen
om 12 uur de zomervakantie.

Maar voor uw planning nu alvast:
Volgend schooljaar hebben de groepen 1 tot en met 8 de
volgende roostervrije dagen of –middagen:
Maandag 5 september 2016
Maandag 31 oktober 2016
Woensdag 16 november 2016
Maandagmiddag 5 december 2016
Vrijdagmiddag 23 december 2016
Vrijdagmiddag 24 februari 2017
Vrijdag 7 april 2017
Vrijdagmiddag 7 juli 2017

Zomervakantie
De zomervakantie begint op vrijdag 8 juli om 12 uur. Op maandag
22 augustus 8.30 uur verwachten we iedereen weer op school.
De school is vanaf 15 augustus weer telefonisch bereikbaar. We
wensen u een hele fijne vakantie.
Aanwezigheid directeur
De directeur is op donderdag 7 juli op school aanwezig.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 26 augustus

Aaneengesloten lesdagen 08.30-14.00 uur:
Donderdag 22 december 2016
Vrijdag 21 april 2017
Vrijdag 23 juni 2017
Vakantierooster Onderwijsgroep Primovpr 2016-2017:
Herfstvakantie
17 okt – 21 okt
Kerstvakantie
26 dec – 6 jan
Krokusvakantie
27 feb – 3 mrt
Paasvakantie
14 apr – 17 apr
Meivakantie
24 apr – 5 mei
Hemelvaart
25 mei -26 mei
Pinksteren
5 juni
Zomervakantie
10 jul – 18 aug
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