Nieuwsbrief januari 2015
20 februari
Studiedag (alle kinderen vrij)
23 februariVoorjaarsvakantie
27 februari
02 maart
Start project muziek
04 maart
Controle hoofdluis
06 maart
Studiemiddag (alle kinderen vrij)
10 maart
Informatie avond toekomst Vliegerdt
19 maart
Kangoeroewedstrijd
Hoofdluiscontrole
Woensdag 4 maart vindt de hoofdluiscontrole plaats. Helpt u ons
en laat u uw kind niet met ingewikkelde kapsels naar school
gaan?
TSO de Vliegerdt

Mijn naam is Kimberley Manuela, 20 jaar. Vanaf 9 februari ben ik
TSO juf op de Vliegerdt. Tot de vakantie zal ik de maandag,
dinsdag, vrijdag aanwezig zijn. En vanaf maart ben ik op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag het vaste gezicht bij de
TSO van de Vliegedtt. Sinds een maand ben ik afgestudeerd en
werk ik op Heenvliet, BSO de Tweespan. Ik heb afgelopen half
jaar stage gelopen binnen de organisatie op Heenvliet en
Geervliet. Ik vind het in ieder geval erg leuk dat ik nu het vaste
gezicht word voor de kinderen die bij de TSO op de Vliegerdt
komen.

Het verhaal van de voorstelling was dat Roël van zijn oma een
geheimzinnige kist erft. Oma heeft de hele wereld rondgereisd en
uit allerlei landen herinneringen bewaard. Banbankuné betekent:
neem mee wat je leuk vindt. De reis eindigt met een uitbundige
muziekworkshop voor alle leerlingen. Na de voorstelling gaan ze
in de klas zelf aan de slag met theater-en muziekopdrachten.
Bericht van de mr, PRIMO, team en directeur
Vrijdag 30 januari hebben alle kinderen een brief mee naar huis
gekregen waarin gemeld is dat op verzoek van de
medezeggenschapsraad besloten is af te zien van de fusiedatum
1-8-2015. Ook werd in die brief geschetst 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. Dat willen we
doen op dinsdag 10 maart om 20 uur in het speellokaal van de
school. We nodigen u daarom van harte uit om op die avond met
betrokkenen van gedachten te wisselen. Voor dit doel hebben we
een gespreksleider uitgenodigd die de opdracht heeft dit gesprek
gestructureerd te laten verlopen. We willen graag weten op wie
we kunnen rekenen, daarom ontvangt u van ons op 2 maart een
schriftelijke uitnodiging met aanmeldingsstrookje. Het strookje
onderaan de uitnodiging ontvangen we graag uiterlijk 6 maart van
u terug. We hopen u allen te mogen verwelkomen die avond.
Project muziek
Na de voorjaarsvakantie hebben we projectweken. Het thema
hiervoor is "muziek". Op maandag 2 maart beginnen we en de
laatste project dag is op vrijdag 20 maart. We zullen het thema
muziek op verschillende manieren aan bod laten komen via de
eigen leerkrachten of via andere enthousiaste en muzikale
mensen. Op vrijdagmiddag 20 maart is er een muzikale
voorstelling van de groepen voor ouders op het plein vanaf 15.00
uur. We gaan een paar leuke muzikale weken tegemoet!
Vriendelijke groeten, de projectcommissie juf Christine en juf
Astrid.

Kangoeroewedstrijd
Op donderdag 19 maart doen de kinderen van groep 4 tot en met
8 mee aan de Kangoeroewedstrijd.
Banbankuné.
De leerlingen van groep 5 en 6 gaan naar de voorstelling
Banbankuné. Deze voorstelling is in theater Twee Hondjes te
Hellevoetsluis op woensdag 4 maart 2015. Dit project is
onderdeel van Kijk/Kunst dat wordt georganiseerd door
Kunstgebouw. Met de band Drumdrumdrum.nl maken de
leerlingen een muzikale reis van Australië en Afrika naar Curaçao
om daar kennis te maken met Antilliaanse klanken.

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.
Aanwezigheid Ger
Op dinsdagmiddag 3, vrijdagmiddag 6, donderdag 19,
donderdag 26 en dinsdag 31 maart ben ik op school.
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