Nieuwsbrief juni 2016
07 juni
Start Avondvierdaagse
10 juni
Laatste dag Avondvierdaagse
14 juni
Ons gebouw bestaat 60 jaar
22 juni
Juffendag
27 juni
Studiedag (alle kinderen vrij)
01 juli
Nieuwsbrief 10
05 juli
Musical in dorpshuis
Projectgroep Toekomst De Vliegerdt
De projectgroep is op 9 mei bij elkaar geweest en we hebben in
goede sfeer met elkaar gesproken over kansrijke ideeën voor de
Vliegerdt. Het plan is ontstaan om eens een kijkje te nemen op
een school die met andere schooltijden werkt en het onderwijs
anders organiseert met gebruikmaking van ICT. We zijn nu op
zoek naar zo’n school en proberen bezoek afspraken te maken.
Jantje Beton Loterij
Van Amellita ontvingen we de volgende brief. We plaatsen die
brief graag:
Beste Ouder/ Verzorger,
Dit jaar doen wij mee met de Jantje Beton Lotterij. Dit is niet
zonder reden. Zoals jullie misschien al weten hebben wij samen
met de kinderen een actie gewonnen voor een groen schoolplein.
Hier zijn wij dan ook druk mee bezig, maar om alles te kunnen
realiseren is er ook geld nodig. Zodoende kwamen we bij Jantje
Beton uit.

Bij de loterij van Jantje Beton is het zo dat de helft van het bedrag
van de verkochte loten voor Obs de Vliegerdt is en de andere helft
voor de goede doelen van Jantje Beton (zie jantjebeton.nl). Nu
mogen de kinderen vanaf groep 1 best mee doen met de loterij
van Jantje Beton, maar wij snappen ook dat u niet uw kind alleen
langs deuren wilt sturen om loten te verkopen. Maar dit kan evt.
wel binnen de familie of u kunt samen met uw kind op pad gaan
om loten te verkopen. Net wat u zelf prettig vindt. Hoe meer loten
er verkocht worden hoe sneller ons nieuwe schoolplein
gerealiseerd kan worden. Iedereen krijg 1 lotenboekje. Mocht
deze (bijna) vol zijn, kunnen ze bij mij een nieuwe komen halen
om snel weer verder te gaan met verkopen van de loten. Alle volle
en niet volle lotenboekjes moeten wel weer worden ingeleverd bij
de juf. We hopen op een goede verkoop. Mochten er nog vragen
zijn, stel ze gerust.

Avondvierdaagse 2016
Als extra bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een inschrijfformulier
voor de avondvierdaagse 2016 aan die dit jaar plaats vindt van 7
tot en met 10 juni en start bij de Drenkwaard in Zuidland.
Inschrijven kan op school tot en met 1 juni en kost € 4,50. Meer
informatie hierover leest u in de bijgevoegde aanmeldbrief.
Schoolvoetbal toernooi
Het Bernisser schoolvoetbaltoernooi vindt dit jaar plaats op
woensdag 1 juni 2016 op de velden van VV Zuidland. Onze school
doet mee met een mix groep 4/5/6 en een jongens groep 7/8. We
starten om 13.00 uur met de wedstrijden en rond 17.00 uur is de
prijsuitreiking. We nodigen iedereen uit om de teams te komen
aanmoedigen.
Praktisch verkeersexamen groep 7
Goed leren en oefenen is altijd belangrijk voor een examen. Voor
een verkeersexamen is het natuurlijk belangrijk dat leerlingen de
verkeersregels kennen en de betekenis van de verkeersborden.
Ook een veilige fiets en weten hoe ze zich moet gedragen in het
verkeer bepalen of kinderen straks slagen voor hun praktisch
verkeersexamen. Op 14 of 16 juni worden op school de fietsen
van de kinderen alvast gekeurd door een fietsenmaker en op 1 juli
vindt het verkeersexamen plaats (u ontvangt hier nog een mailtje
over). In verband hiermee zijn we nog op zoek naar twee
enthousiaste ouders/oma’s/opa’s/ooms/tantes etc. die deze dag
willen helpen bij het examen als controlepost. Zonder
aanmeldingen hiervoor mogen wij niet deelnemen aan het
examen!
Voor meer informatie: http://www.wittenbergverkeerseducatie.nl/verkeersexamen-bernisse
Astronautenfeestje
Op woensdag 22 juni vieren wij de verjaardagen van de juffen op
Juffendag! Dit jaar is het thema ‘astronautenfeestje’ en mag
iedereen verkleed naar school komen. Kun jij een ruimteschip
laten landen? Zelf een ufo maken? En een planeet hooghouden?

Je kan het! Echt! Daarom ben je van harte uitgenodigd op ons
juffen feest!
Groetjes van de juffen

Groeten,
Amellita
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Monitor Bibliotheek op school en boeken mee naar huis nemen
Een tijdje geleden hebben alle kinderen van groep 4 t/m 8 een
digitale vragenlijst ingevuld over lezen en mediawijsheid. Dit is
onderdeel van de samenwerking tussen de bibliotheek en OBS
De Vliegerdt. Elk jaar wordt deze vragenlijst door zowel de
kinderen, de leerkrachten als de leesconsulent ingevuld. Er wordt
op deze manier inzicht verkregen in het lees- en internetgedrag
thuis en op school. Vinden kinderen lezen leuker vergeleken met
vorige jaren? Lezen ze thuis vaker een boek? Hoe wordt internet
gebruikt? Allemaal vragen die beantwoord worden door de
monitor.
De eerste meting laat de beginsituatie zien: De leerlingen van De
Vliegerdt vinden lezen minder leuk dan het landelijk gemiddelde.
Ook opvallend: Meisjes vinden lezen een stuk leuker dan jongens.
Van alle leerlingen geeft 16% aan elke dag een boek te lezen en
29% een paar keer per week te lezen. Dit is aanzienlijk minder
dan het landelijk gemiddelde.
De meest gebruikte informatiebron voor de gehele school is het
internet op een computer of tablet. Gevolgd door het raadplegen
van een boek. Het vinden van de gezochte informatie zonder hulp
lukt op de school minder vaak dan het landelijk gemiddelde. Daar
gaan we mee aan de slag. Wij hopen volgend schooljaar al
veranderingen in deze uitkomsten te zien!
In de vragenlijst van de monitor kwamen ook vragen over het
“lezen thuis” voor, bijvoorbeeld: het voorlezen, het naar de
bibliotheek gaan, het praten over boeken en het geven van
boekentips door de ouder(s).
Zo geeft 58% van alle leerlingen in groep 4 t/m 8 aan nooit te
worden voorgelezen. Wij weten zeker dat bijna alle kinderen in
deze groepen dit erg leuk zouden vinden. Ook het praten over
boeken en het geven van boekentips door ouders scoort laag.

SCOL
In mei is weer de Sociale Competentie Observatielijst ingevuld.
De SCOL is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie.
De leerkracht vult per kind een vragenlijst in. En in groep 6 tot en
met 8 vullen de leerlingen ook een digitale vragenlijst in.
(=leerling SCOL). SCOL meet wat een kind op het gebied van
sociale competenties al kan en wat nog meer ontwikkeld kan
worden. De SCOL vragenlijsten worden twee keer per jaar
ingevuld; in het najaar (november) en het voorjaar (april-mei). De
SCOL bestaat uit 26 vragen die telkens concreet sociaal
competent gedrag beschrijven. De 26 vragen zijn ondergebracht
in acht categorieën van sociaal competent gedrag. De acht
categorieën zijn:
1. Ervaringen delen
2. Aardig doen
3. Samen spelen en werken
4. Een taak uitvoeren
5. Jezelf presenteren
6. Een keuze maken
7. Opkomen voor jezelf
8. Omgaan met ruzie
De SCOL geeft informatie over het individuele kind en over de
groep. De leerkrachten kunnen met de uitslag tijdens de lessen
sociaal-emotionele ontwikkeling (Goed gedaan!) aandacht
besteden aan bepaalde competenties zoals: je aan een afspraak
houden, excuses aanbieden, luisteren bij een ruzie naar een
ander, gemakkelijk een beslissing nemen, erover praten als je
iets naars is overkomen, een taak afmaken ect. Meer lezen? Kijk
op www.scol.nl

Om het (voor)lezen thuis te stimuleren mogen de kinderen,
wanneer er gestart wordt met het boeken ruilen, een boek van de
bibliotheek mee naar huis nemen. Dit boek mag drie weken thuis
blijven. Ook in de zomervakantie willen wij de leerlingen blijven
motiveren om te lezen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die
tijdens de zomervakantie niet lezen 1 à 2 AVI-niveaus kunnen
terugvallen. Dit wordt ‘zomerverval’ of ‘zomerdip’ genoemd. Het is
dus belangrijk om ook in die lekker lange zomervakantie te blijven
lezen! Daarom willen wij de leerlingen de gelegenheid bieden om
in ieder geval twee boeken uit onze Bibliotheek op school te lenen
tijdens de zomervakantie. Zonder boete, zonder poespas, gewoon
lekker lezen en de boeken na de vakantie weer inleveren!
Wij hopen dat er thuis nog meer gelezen en gepraat gaat worden
over boeken…
Wij hebben er vertrouwen in!
Eline Jansen
Leesconsulent Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta

Aanwezigheid directeur
De directeur is op woensdag 1, dinsdag 7 en dinsdag 14,
donderdag 23 en maandag 27 juni op school aanwezig.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 juli
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