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In deze nieuwsbrief meer informatie over het continurooster
voor volgend schooljaar, de schoolgids, lezen in de
zomervakantie, de bibliotheek in de zomervakantie, de musical,
schoolfotograaf, informatieavond, de laatste schooldag en als
bijlage bij deze brief een overzicht van vakanties en
studiedagen en –middagen.
Continurooster volgend schooljaar
Op 8 juni is er een inspirerende ouderavond geweest op school.
Op die avond heeft de projectgroep Toekomst obs De Vliegerdt de
aanwezigen een aantal onderwerpen voorgelegd met de vraag
welke onderwerpen kansrijk voor de toekomst voor onze school
worden geacht en waar verder onderzoek naar gedaan moet
worden. Als het goed is heeft u via de mail de getoonde
presentatie ontvangen.
Behalve doorgaan op de ingeslagen weg, verzochten ouders
verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een
continurooster, een 3+ groep en samenwerking met de
buitenschoolse opvang en daarmee samenhangend het bieden
van een aansprekend buitenschools programma.
We zijn direct aan de slag gegaan en hebben een enquête
uitgezet onder alle ouders van de school over een voorstel voor
een continurooster. U heeft daar massaal en enthousiast op
gereageerd. 83% van de ouders heeft de enquête ingevuld en
daarvan was 80% positief over het voorstel. Een geweldig
resultaat vinden we. In grafiek:

Het overgrote deel van de ouders is positief. Er is contact gezocht
met alle ouders die twijfels hadden en met ouders die er niet
positief over waren, maar uit deze gesprekken zijn geen
onoverkomelijke bezwaren naar voren gekomen die een
negatieve impact kunnen hebben op de besluitvorming. De
aandachtspunten die deze gesprekken opgeleverd hebben
worden meegenomen in de evaluatie. Het kan goed zijn dat we
gedurende het schooljaar nogmaals uw mening willen horen
door middel van een af te nemen enquête.

We spreken nu af dat we het komende jaar met het continurooster
gaan werken. Het gaat om een continurooster op basis van 4
dagen van 8.30 uur tot 14.30 uur en op woensdag tot 12.00 uur. In
dit model hebben de leerlingen een middagpauze van een half
uur die ze op school doorbrengen. Dit is een gratis overblijf
voorziening. Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen overblijven, de
leerlingen kunnen ook thuis eten als u dat liever heeft. U dient dit
dan aan ons door te geven. We waren verrast dat 63% van de
invullers bereid was vrijwillig te helpen bij het overblijven. Amellita
Molenberg en Wilma Schout hebben aangeboden een rooster te
maken voor de inzet van vrijwillige ouders. Ze zijn ervaren met het
coördineren van de TSO. U hoort over uw inzet als vrijwilliger meer
via hen.
Voor ouders die gebruik willen maken van de buitenschoolse
opvang biedt ‘De Bonte Vlinder’ aan de opvang van 14.30 tot
15.30 uur te organiseren op Tweespan in combinatie met een
uitdagend buitenschools programma. Dit biedt u namelijk de
mogelijkheid belastingvoordeel te verkrijgen en dat gaat niet als
we het op De Vliegerdt organiseren. ‘De Bonte Vlinder’ biedt
flexibiliteit als het gaat om deelname en rekent hiervoor het
standaard tarief. Meer informatie via
www.kinderopvangdebontevlinder.nl of via 06-51883843.
Als u vragen heeft over het continurooster kunt u deze stellen aan
de directeur van de school.
Schoolgids met jaarrooster
Als bijlage bij deze brief treft u het jaarrooster aan waarin
vakanties, studiedagen en – middagen zijn opgenomen. Dit
jaarrooster sturen we ook naar de BSO, zodat zij op de hoogte zijn
van de studiedagen en -middagen. De nieuwe schoolgids
ontvangt u zo vlug als mogelijk na de zomervakantie. Ook is
daarin de volledige jaarkalender opgenomen.
Lezen en voorlezen
Goed kunnen lezen is essentieel voor succes op school. Uw kind
leert lezen op school, maar om een ècht goede lezer te worden
moet uw kind vooral veel ‘leeskilometers’ maken. En dat betekent:
thuis lekker veel lezen! Voorlezen is ontzettend belangrijk om
kinderen kennis te laten maken met boeken en verhalen, maar is
zeker ook aan te raden als uw kind al zelf kan lezen! Deze keer
delen we een heel belangrijke tip voor de zomervakantie. Blijft u
a.u.b. lezen in de zomer!
Volgende week begint de zomervakantie. Zes weken lang lekker
luieren, heerlijk! Maar zoals met alles in het leven, je wordt alleen
maar beter als je veel oefent. Zo is dat ook met lezen. Voorkom
“zomerverval” bij uw kind! De term zomerverval geeft aan dat
kinderen die gedurende de zomervakantie niet of nauwelijks lezen
1 à 2 AVI-niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Dit
zomerverval kan eenvoudig worden tegengegaan. Als kinderen
tijdens de zomervakantie regelmatig lezen is de terugval
minimaal. Het is dus goed voor de taalontwikkeling maar zorgt
ook voor ontspanning en leesplezier! Voor dit zomerlezen hebben
we dit keer 4 tips:
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Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!
Laat uw kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je
plezier doet. Pak dus lekker zelf je favoriete boeken in! Zien lezen
doet lezen!
Tip 2: Bezoek aan de bieb
Niets leuker dan voor je vakantie of tijdens de vakantie een
bezoekje te brengen aan de bibliotheek. Daar vind u de nieuwste
boektitels!
Tip 3: Vertier op de achterbank
Maak een tasje voor lange autoritten met bijvoorbeeld boekjes en
letter/woord/schrijfspelletjes. Ook de vakantie doe- boeken staan
vol taal!
Tip 4: lekker luisteren
Ook voorlezen is ontzettend goed voor de taalontwikkeling. Maar
wist u dat er ook een Luisterbieb app bestaat? Wie geniet er nou
niet van een goed luisterboek?
Vooral veel leesplezier gewenst in de vakantie!
Bibliotheek en ZOMERVAKANTIE
Op school kunnen kinderen in de vakantie boeken lenen uit de
schoolbibliotheek. Zijn de boeken uit? Dan kunt u deze boeken
inleveren in een bibliotheekvestiging van de Bibliotheek ZuidHollandse Delta. Kinderen tot 18 jaar worden gratis lid van de
bibliotheek en kunnen dan nieuwe boeken uitzoeken met hun
eigen pas voor thuis. Voor nu wensen wij jullie allemaal een fijne
zomervakantie toe en zien jullie graag weer in het nieuwe
schooljaar! Groetjes, Team Jeugd van Bibliotheek ZuidHollandse Delta.

Informatieavond
Hoewel het nog lang niet zo ver is, willen we nu al vast melden dat
maandagavond 28 augustus de algemene informatieavond
gepland staat. U bent die avond van harte welkom om in elke
groep informatie te ontvangen over het nieuwe schooljaar, over
wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten.
Noteer dus nu alvast in uw agenda: info avond alle groepen op 28
augustus!
Schoolfotograaf
Direct na de zomervakantie op woensdag 23 augustus is de
schoolfotograaf op school. Direct na de vakantie ontvangt u hier
meer informatie over.
Bedankt hulpouders!
Elk jaar zijn er weer heel veel ouders die ons op allerlei manieren
hebben geholpen in de klas, voor vervoer hebben gezorgd,
schoongemaakt, geknutseld, gelezen, versieringen aangebracht,
activiteiten geregeld enz. enz. We willen iedereen bedanken voor
de geboden hulp! We hopen volgend schooljaar weer op jullie
hulp te kunnen rekenen. BEDANKT!!
Zomervakantie
Op vrijdagmiddag 7 juli zijn alle kinderen vrij en begint voor hen
om 12 uur de zomervakantie. Op 14 augustus is de school weer
bereikbaar en op maandag 21 augustus beginnen we weer op de
gewone tijd tot 12 uur en van 12.30 tot 14.30 uur! We gaan er van
uit dat iedereen overblijft. We wensen iedereen een heerlijke en
ontspannen vakantie toe.
Aanwezigheid directeur
De directeur is op dinsdag 4 juli op school aanwezig. Zijn deur
staat altijd open voor vragen en een eventuele afspraak is zo
gemaakt.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 25 augustus

Musical Feessie
Van de leerlingen van groep van juf Iris ontvingen we
onderstaande uitnodiging voor de musical van onze oudste
leerlingen. We plaatsen het graag in onze nieuwsbrief.
Onze musical gaat over een feest tussen twee steden die met
elkaar strijden om de leukste stad van Nederland te worden.
Wij zijn: Djessy en Owen.
Owen: Boer Ruud en Gerrit.
Djessy: DJ fiësta en sjaak.
Wil u graag komen kijken kom dan naar onze musical, in het
Dorpshuis in Abbenbroek.
Datum: 4 juli half acht in de avond. Een kaartje kost 1 euro.
Wij kijken er naar uit om voor jullie onze musical te spelen.

Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u het vakantierooster en
studiedagen en -middagen aan.
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