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Inloopavond en bibliotheek workshop lezen
Nieuwsbrief 2
Stakingsdag (De school is dicht)
Boekenmarkt op school
Start herfstvakantie om 14.30 uur
Einde herfstvakantie
Weer naar school en hoofdluis controle
Nieuwsbrief 3

In deze nieuwsbrief meer informatie over het
zwangerschapsverlof van juf Iris, de stakingsdag op 5 oktober
en de consequenties hiervan voor u, wat de kinderen kunnen
doen met de Kinderboekenweek, rekenen en automatiseren, de
informatieavond, informatie over een voorstelling van de
Speelparasol in het dorpshuis op 30 september, wanneer de
directeur op school aanwezig is en tenslotte de
verschijningsdatum van de volgende nieuwsbrief
Zwangerschapsverlof juf Iris
Juf Iris geeft op vrijdag 13 oktober haar laatste dag les in groep 67-8 voor haar zwangerschapverlof. Ze heeft verlof van de
herfstvakantie tot en met de voorjaarsvakantie 2018. We wensen
haar het allerbeste toe en hopen haar na de voorjaarsvakantie
weer terug te zien op school. We zijn druk bezig met het zoeken
naar (een) geschikte vervanger(s), maar dat gaat tot nu toe met
weinig succes. We houden u van de voortgang op de hoogte.
Staking 5 oktober
Zoals uit het artikel over het zwangerschapsverlof van juf Iris al
blijkt is er een lerarentekort in het onderwijs. In de afgelopen jaren
is te weinig geïnvesteerd in onderwijs: Een van de gevolgen
daarvan is, dat dit lerarentekort niet kan worden opgelost, omdat
een te laag salaris en de toegenomen werkdruk het beroep van
leraar te onaantrekkelijk hebben gemaakt. Onder druk van een
dreigende kabinetscrisis zegde premier Rutte een substantieel
bedrag toe. Uit cijfers die daarna bekend zijn gemaakt blijkt het te
gaan om een druppel op een gloeiende plaat waarmee de
problemen niet kunnen worden opgelost.
De vakbonden van werknemers in het primair onderwijs hebben
leraren en schoolleiders opgeroepen het werk neer te leggen en
actie te voeren op de Dag van de Leraar 2017.
Ook wij staken deze dag en daarom is er op De Vliegerdt op
donderdag 5 oktober 2017 geen school.

Consequenties voor ouders op de stakingsdag
De situatie op 5 oktober is voor u in principe vergelijkbaar met een
vakantiedag of studiedag. Doordat we als school ruim van te
voren aangeven gesloten te zijn op deze donderdag kunt u zelf
tijdig maatregelen nemen om uw

kind op te (laten) vangen. Moet u werken donderdag 5 oktober a.s.
en heeft u geen opvang voor uw kind(eren)? De Bonte Vlinder
Kinderopvang biedt voor de kinderen van De Vliegerdt van 07.30
uur tot 18.00 uur opvang! Hier zijn kosten aan verbonden.
Ook als u nog geen opvang afneemt bij De Bonte Vlinder is uw
kind welkom. Voor informatie over de mogelijkheden,
voorwaarden en de kosten dient u echter wel contact op te nemen
met deze organisatie via 06-51883843. Meer informatie is te
vinden op: www.kinderopvangdebontevlinder.nl
Speelparasol
Een nieuw seizoen van de Speelparasol staat voor de deur:
volgende week zaterdag, 30 september, trappen we af met
‘Ridder Tim’ door Theater Snater. Zoals altijd start deze
voorstelling om 14:00 uur in het Dorpshuis Abbenbroek. ‘Ridder
Tim’ is een vrolijke voorstelling over moed, vriendschap en
vertrouwen, voor iedereen vanaf 4 jaar. Kaartjes zijn te koop in het
Dorpshuis, vanaf een half uur voor de voorstelling. Kaartjes € 5,p.p. Alle info is te vinden op www.speelparasol.nl. Graag tot dan!
Kinderboekenweek
Woensdag 4 oktober beginnen we met de Kinderboekenweek.
Het thema dit jaar gaat over griezelen en heet “Gruwelijk eng”. We
openen deze dag de Kinderboekenweek en de kinderen mogen
daarom verkleed naar school komen. De jaarlijkse boekenmarkt
vindt op woensdagmiddag 11 oktober plaats.
U kunt dit keer vanaf 8 uur tot half elf de boekenmarkt bezoeken
en vanaf half twaalf. Voor de ouders van de jongste kinderen uit 12-3 is het mogelijk van half negen tot negen uur hun eigen kind te
begeleiden bij de eventuele koop van een boek.

Tussen half elf en kwart over elf is de markt gesloten voor u, want
dan nemen de groepen 4-5 en 6-7-8 een kijkje bij de
boekenmarkt. Dit om de kinderen een indruk te laten opdoen wat
ze graag zouden willen kopen. Vanaf half twaalf kunt u weer
terecht op de boekenmarkt. De verkoop sluit om 12.45 uur. Komt
u een kijkje nemen op 11 oktober om samen met uw kind een
boek te kopen?
Nog beter rekenen en tips
U heeft u vast al eens gehoord over automatiseren bij rekenen.
Zoals in nieuwsbrief 1 aangekondigd willen we aan het
automatiseren wat extra aandacht besteden. Het zou goed
kunnen dat leerkrachten u al eens de tip hebben gegeven om dit
thuis met uw kind te oefenen. Maar waarom is dat nou zo
belangrijk? En hoe moet je dat dan oefenen? Wat is
automatiseren?
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Wanneer rekensommen geautomatiseerd zijn, dan worden de
rekenhandelingen bijna automatisch uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij
de som 8 + 3 = doet een kind automatisch 8 + 2 + 1 =. Als deze
rekenhandelingen geautomatiseerd zijn, kan het kind dit
makkelijk toepassen in andere situaties. Een ander voorbeeld
van belangrijke automatiseringsitems zijn de tafels van
vermenigvuldiging. Bij een geautomatiseerde som kan een kind
binnen 3 seconden antwoord geven. U snapt dat als een kind
tafels geautomatiseerd heeft, het de rekenstof een stuk
makkelijker maakt. School is en blijft dé plek om te leren rekenen,
maar ook u kunt positief bijdragen. Zeker bij het leren
automatiseren. Dit keer twee tips voor thuis om het rekenen
spelenderwijs te stimuleren:
1. Leg de lat niet te hoog. Thuis bezig zijn met rekenen moet
vooral een plezierige bezigheid zijn. Het is prettig voor een
kind om iets te doen wat het kan; het zelfvertrouwen van
kinderen groeit van succeservaringen en daardoor zullen
ze op school weer makkelijker grotere uitdagingen
aangaan. Probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij de
leeftijd, het niveau en de belevingswereld van uw kind.
Zorgt u daarbij voor een ontspannen sfeer en geef
complimentjes. Als u positief over rekenen praat en
belangstelling toont voor het vak zal dat doorwerken op uw
kind. Ten slotte: 10 minuten per dag is ruim voldoende.
2. ‘Pap, hoe groot is ons grasveld?’, ‘Hoeveel stof heb ik
nodig voor nieuwe gordijnen’? Het zijn de tafels van
vermenigvuldiging die uw kind het antwoord op dergelijke
alledaagse vragen kunnen geven. En u kunt daarmee uw
kind uitleggen hoe belangrijk de tafels zijn. Eind groep 4
en begin groep 5 staan in het teken van de tafels. Oefen
de tafels bijvoorbeeld op een rap!

We hopen dat de avond ook aan uw verwachtingen heeft voldaan.
Na evaluatie in het team hebben we besloten dat elke groep de
informatieavond op een ander tijdstip doet. De eerste groep
informeert u van 19.00 uur tot 19.30 uur, de tweede groep van
19.30 uur tot 20.00 uur en de laatste groep van 20.00 uur tot 20.30
uur. Zo denken we nog meer ouders te kunnen begroeten die
avond.
Aanwezigheid directeur
De directeur is op dinsdag 3, woensdag 11 en maandag 23
oktober op school aanwezig. Zijn deur staat altijd open voor
vragen en eventuele afspraak is zo gemaakt.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 27 oktober

Informatieavond
We waren blij met de goede opkomst maandagavond 28
augustus op onze algemene informatieavond.
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