Nieuwsbrief september 2014
01 oktober Start Kinderboekenweek
06 oktober Dag van de Leerkracht
13 oktober Einde Kinderboekenweek
13 oktober Kijk- en koffie avond
17 oktober Studiemiddag (alle kinderen vrij)
20 oktober Start herfstvakantie
24 oktober Einde herfstvakantie
07 november Studiedag
20 november OV vergadering
05 december Sintviering en vrije middag
Eerste nieuwsbrief
De eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een schooljaar waarin
we zijn gestart met drie groepen. De eerste ervaringen zijn
positief. De leerlingen wennen snel aan de manier van werken en
de leerkrachten raken steeds meer ervaren in het lesgeven aan
drie groepen en het omgaan met verschillen. We zijn heel blij met
de hulp en inzet van juf Petra. We wensen iedereen een plezierig
en succesvol schooljaar toe.
Vakleerkracht gym
De vakleerkracht gym John Servelius doet ook dit schooljaar
aangepast werk bij ons op school, want hij kan zijn werk als
vakleerkracht in verband met knieklachten niet uitoefenen. We zijn
blij met de goede vervanger Yvet Wubben. Yvet werkt als invalster
voor onze stichting en heeft haar bevoegdheid gym. Ze heeft een
turn achtergrond en vindt het geven van gymlessen erg leuk. We
hopen dat ze nog lang bij ons de lessen zal verzorgen. Veel
succes Yvet!

Ouder vertelgesprekken
De oudervertelgesprekken staan binnenkort op het programma.
Sinds vorig jaar hebben we twee rapporten, een winter en een
zomer rapport. Toch spreken we u graag drie keer per jaar om het
over de ontwikkeling van uw zoon of dochter te hebben. Daarom
nodigen we u na ongeveer zes weken in de nieuwe groep uit een
oudervertelformulier in te vullen. Hierin noteert u zo mogelijk wat
stimulerend werkt bij uw kind en wat juist niet. We maken
dankbaar gebruik van deze informatie. Het geeft ons een
aanknopingspunt bij de aanpak. Bovendien geeft het een goede
aanleiding om met u van gedachten te wisselen over uw en onze
ervaringen met uw zoon of dochter. Bij deze gesprekken hebben
we het niet over de resultaten, omdat er nog maar weinig getoetst
is na de zomervakantie. Daarover spreken we met u in het eerste
en tweede rapportgesprek in februari of juni. We hopen velen van
u te spreken binnenkort en we verwachten van iedereen het
formulier terug te ontvangen. U ontvangt een uitnodiging voor dit
gesprek.

Afwijkende meivakantie
De meivakantie van alle basisscholen wijkt af van de vakantie van
de VO-scholen. Dat kan voor heel lastige situaties zorgen. Alle
scholen voor PO en VO in de regio overleggen elk jaar samen om
vakanties zo goed mogelijk af te stemmen. Dit jaar heeft het VO
op een heel laat tijdstip besloten van de gezamenlijke regeling af
te wijken. De PRIMO scholen konden op dat moment de
vakantiedatum niet meer wijzigen, omdat die al bekend was
gemaakt aan ouders en andere geïnteresseerden. We hopen dat
zoiets in de toekomst niet nogmaals gebeurt.
Meten en wegen
De jeugdverpleegkundige Eefje Prins van het CJG komt op
donderdag 16 oktober de kinderen van groep 6 wegen en meten.
Als het goed is heeft u een algemene brief van het CJG gekregen
over het meten en wegen, maar daarin stond nog geen datum
genoemd.
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek 2014 begint op woensdag 1 oktober en
duurt tot en met zondag 12 oktober.
Omdat dit de 60ste Kinderboekenweek is, is het thema Feest! Op
1 oktober is er geen opening op het plein. In de plaats daarvan
komt leesconsulente Eline Jansen van de bibliotheek ZuidHollandse Delta bij ons op bezoek om te vertellen, te laten zien en
de kinderen vooral veel te laten doen over het thema van de
Kinderboekenweek. Haar bezoek start in groep 1,2 en 3 en duurt
van 8.45 tot 9.45 uur, van 9.45 tot 10.45 uur is ze in groep 4,5 en 6
en in groep 7 en 8 tenslotte van 10.45 tot 11.45 uur. Op de andere
dagen zullen wij ook veel aandacht besteden aan het thema. Het
Kinderboekenweekgeschenk is geschreven door Harm de Jonge
en heet: Zestig Spiegels. Het prentenboek van de
Kinderboekenweek is gemaakt door Marit Törnqvist en heet:
Fabians feest. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan boeken
die bekroond zijn met Zilveren en Gouden Griffels en Penselen.
We zullen er over schrijven, tekenen, knutselen enzovoorts en aan
het einde van de Kinderboekenweek op maandagavond 13
oktober is er voor u gelegenheid om te komen kijken naar de
werkstukjes van de kinderen. Het thema feest valt mooi samen
met VARA's Kinderen voor Kinderen. Kinderen voor Kinderen
bestaat dit jaar 35 jaar en ter gelegenheid daarvan hebben ze een
prachtig lied uitgebracht wat heel goed bij het thema Feest! past.
De muziek met bijbehorende videoclip en dans is leuk om naar te
kijken. Misschien is het nog leuker om zelf mee te doen! Wij zullen
er deze weken in ieder geval vaak naar luisteren en kijken!

Op maandag 13 oktober organiseren we de Kinderboekenmarkt
in samenwerking met Boekhandel Hoofdstuk één uit Brielle.
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De klassenbezoeken beginnen om half twee en duren tot half vier.
Gedurende deze tijden kunnen de kinderen alvast zien welke
boeken ze leuk vinden. Van half vier tot half vijf kunnen de ouders
met hun kinderen boeken kopen. 's Avonds is er van half zeven tot
half acht kijkavond in alle klassen. Dan willen wij u ook in de
gelegenheid stellen om boeken te kopen in het speellokaal bij
Hoofdstuk één. Zij hebben de feestelijkste kinderboeken. Tot dan!
Jaarplanner/kalender
Zoals vaak gebeurt is een schoolgids/kalender vaak niet meer upto-date bij verschijnen. Bij ons is dat ook het geval. Hierboven
gaven we al aan dat u op maandagavond 13 oktober welkom bent
op de kijkavond. In de kalender staat echter een kijk- en koffie
ochtend gepland. Dat moet dus een kijk- en koffie avond zijn.
Sorry voor de verwarring.
Op de dag van de Koningsspelen (24 april) staat dat we een vrije
middag hebben. Dat is niet handig. ’s Middags spelen we altijd
het slagbaltoernooi enz. We werken daarom die dag door tot
14.00 uur en hebben dus een doorlopend rooster.
Die vrije middag willen we graag verplaatsen naar 5 december.
Die middag zouden we met een doorlopend rooster werken, maar
dat wordt nu dus een vrije middag. We nemen alle wijzigingen op
in de agenda van de nieuwsbrief. Als deze wijzigingen problemen
voor u opleveren, neemt u dan contact op met school. Samen
zoeken we dan naar een passende oplossing.
Aanwezigheid Ger
Op donderdagmiddag 2, donderdag 9 en dinsdag 14 oktober ben
ik op school en na de herfstvakantie op woensdag 29 oktober. In
de volgende nieuwsbrief zal ik mijn aanwezigheid in de maand
november vermelden. De volgende nieuwsbrief verschijnt op
donderdag 30 oktober.
Laatste seizoen voor de Speelparasol ?
Onderstaande brief hebben we ontvangen van de Speelparasol.
Die brief plaatsen we graag.
“Op 27 september begint het nieuwe seizoen weer voor stichting
de Speelparasol Bernisse, met een leuke voorstelling voor
kinderen vanaf 3 jaar, in het Dorpshuis Abbenbroek. Maar dit
seizoen wordt anders dan anders, het zou namelijk best eens het
laatste kunnen zijn!
De Speelparasol bestaat al ruim 30 jaar en dus zijn er meer dan
150 voorstellingen te zien geweest. Vaak was dit in het Dorpshuis
Abbenbroek, maar ook op locatie, bijvoorbeeld in samenwerking
met Kom in de Kas.

Voor de voorstellingen, voor kinderen van 2 tot 12 jaar, worden
professionele gezelschappen geboekt, die vaak ook te zien zijn
in de grotere theaters in de omgeving. Het doel van de stichting,
die volledig op vrijwilligers draait, is om kinderen in Bernisse in
aanraking te laten komen met jeugdtheater, op een
laagdrempelige manier, tegen een zo laag mogelijke entreeprijs.
Op die manier is het namelijk mogelijk voor ieder kind om de
voorstellingen bij te wonen. De stichting draait rondom ongeveer
10 vrijwilligers, waaronder een voorzitter, penningmeester,
iemand die de boekingen verzorgt en iemand die de PR
vormgeeft. Ook is er een aantal enthousiastelingen die helpen
met het rondbrengen van de folders naar de scholen en bij het
opbouwen van de zaal. Een aantal van deze mensen is al ruim
20 jaar bij de stichting betrokken, en dus zoekt de stichting al
enige tijd naar nieuwe vrijwilligers. Onder andere de
penningmeester, Wout Blok heeft aangegeven te willen stoppen
met zijn taak,” ik ben betrokken bij meerdere
vrijwilligersactiviteiten, naast de Speelparasol ook andere
verenigingen in Geervliet” zegt hij “dit vraagt veel van mijn tijd, ik
heb daarom besloten het penningmeesterschap voor de
Speelparasol aan het einde van dit seizoen over te dragen”. Ook
de voorzitter en degene die de boekingen verzorgt willen hun
activiteiten graag overdragen aan nieuwe vrijwilligers. In het
voorjaar heeft de stichting daarom oproepen geplaatst voor
nieuwe vrijwilligers, helaas heeft dit niet tot voldoende reacties
geleid. Dit zou kunnen betekenen dat in april 2015 voor de
laatste keer Hilaria in Bernisse te zien is, voor de laatste keer dat
de kinderen kunnen dansen, klappen, lachen en meedoen met
een mooie voorstelling!
De Speelparasol is daarom op zoek naar mensen die 5
zaterdagen per jaar willen meehelpen met het op poten zetten
van voorstellingen. Naast de voorstellingen wordt er drie keer per
jaar een avondje vergaderd over de planning, taakverdeling en
financiën. Kun jij wel wat uren missen en draag je cultuur voor de
jeugd een warm hart toe? Meld je dan bij de Speelparasol, via
speelparasolbernisse@live.nl of kom langs bij een van de
voorstellingen in het Dorpshuis Abbenbroek. Voor de agenda, zie
www.speelparasol.nl .”

obs De Vliegerdt, Achterweg z.z. 2, 3216AB, Abbenbroek | Tel: 0181 662 559 | Mail: info@devliegerdt.nl

converted by W eb2PDFConvert.com

