Nieuwsbrief februari 2014
12 maart plus ochtend
12 maart gast les Lilianefonds
13 maart 'Wij trekken aan de bel'
17 maart rapport 2
20 maart Kangoeroewedstrijd
24 maart start projectweken
28 maart pannenkoekenochtend
2 april koffie-/kijkochtend
8 april afsluiting project
Informatieve brief team en mr
Team en mr willen u door middel van onderstaande brief
informeren over de toekomst van onze school.
Geachte ouders,
Via deze weg willen we u informeren over de stand van zaken
met betrekking tot PRIMO en de toekomst van onze school.
Zoals u wellicht weet hebben we afgelopen december formeel het
verzoek tot fusie met de Tweespan afgewezen, omdat wij van
PRIMO geen helderheid hebben kunnen krijgen over de
gevolgen van een eventuele fusie, voor kinderen, ouders en
personeel. PRIMO heeft ons eind januari uitgenodigd voor een
gesprek daarover, we zijn daarin niet nader tot elkaar gekomen.
Wel is ons verteld dat we het moeten doen met het aantal
leerkrachten waar we volgens ons leerlingaantal recht op hebben.
Dit betekent in ieder geval wel dat De Vliegerdt deze zomer niet
zal sluiten.
Zoals u misschien gelezen hebt, heeft Staatssecretaris Sander
Dekker aangegeven dat de kleine scholentoeslag behouden
blijft, dit betekent dat het er voor de Vliegerdt financieel iets beter
uitziet.
Ook de gemeente Bernisse ziet het belang van een goede
balans tussen leefbaarheid binnen de kernen en kwaliteit van
onderwijs. Door middel van het organiseren van de
werkconferentie Krimp en Onderwijs heeft de gemeente een
eerste stap gezet naar het maken van plannen hiervoor. Deze
conferentie was op 24 januari jl. en werd door vrijwel de hele MR
bijgewoond. Tijdens deze bijeenkomst werden verschillende
mogelijkheden voor de toekomst van het onderwijs in BernisseNoord verkend. De gemeente wil dit verder uitbouwen middels
een op te richten onderwijsplatform, waarin alle
belanghebbenden zitting kunnen nemen. Ook de MR zal hierin
zitting nemen.
Ook via het eind vorig jaar opgerichte kernplatform is er aandacht
voor onze problematiek. Het behoud van de school staat op
nummer één op de leefbaarheidagenda zoals opgesteld door het
kernplatform.
Hoewel het nog niet direct duidelijk is hoe het komend schooljaar
er uit zal zien, zullen wij met uw steun ons volop in blijven zetten
voor kwalitatief goed onderwijs.
Team & Mr obs De Vliegerdt

School project
Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar weer een project. Wat het
thema zal zijn is nog een verassing.
Wilt u weten wat ons thema is, kom dan op maandag 24 maart
om 8.30 uur naar het schoolplein. De weken erna werken we
binnen de klas aan het project. Op 8 april willen we het afsluiten
met iedereen. Hiervoor gaan wij een disco en een bingo
organiseren. Deze zullen plaats vinden tussen 18.30 uur en 19.30
uur en iedereen is hiervoor bij deze al uitgenodigd.
Pannenkoekendag
Op vrijdagochtend 28 maart organiseert de Pr commisie van De
Vliegerdt een gezellige pannenkoekenochtend . De ochtend is
bedoeld voor de ouderen van Abbenbroek om een pannenkoek te
komen eten. De kinderen gaan helpen met het bakken van de
pannenkoeken . Dat wordt smikkelen en smullen .
Wij trekken aan de bel

Op donderdag 13 maart om 10 uur trekt obs de Vliegerdt, samen
met duizenden andere basisschoolleerlingen in Nederland, één
minuut lang aan de bel. Zo vragen we aandacht voor
leeftijdsgenoten met een handicap in ontwikkelingslanden die
niet naar school kunnen. Door mee te doen aan deze landelijke
actie van het Liliane Fonds vragen we aandacht voor kinderen met
een handicap in ontwikkelingslanden voor wie onderwijs geen
vanzelfsprekend recht is. 90% van hen gaat namelijk niet naar
school.
Op het schoolplein laten wij één minuut lang de bel gaan, terwijl
de kinderen met toeters, deksels, trommels of andere
meegebrachte instrumenten - met veel herrie - de wereld laten
'horen' dat kinderen aan de andere kant van de wereld ook naar
school moeten kunnen gaan.
Doet u mee? U kunt helpen er een klinkende actie van te maken.
Zou u op 13 maart ’s ochtends alstublieft wat ‘toeters en bellen’
mee willen geven aan uw kind(eren)? Daarnaast zouden we het
erg leuk vinden als alle kinderen oranje kleding of accessoires,
de kleur van het Liliane Fonds, aantrekken.
Om de gebeurtenis voor de kinderen betekenisvol te maken
hebben we iemand van het Liliane Fonds uitgenodigd op 12
maart een gastles bij ons op school te verzorgen. We verwachten
zodoende dat alle kinderen precies weten waarom ze ‘aan de bel
trekken’ op 13 maart en hopen op een succesvolle actie.
Beeldende kunst
Groep 1/2 heeft een gastles Maandrager meegemaakt. Een
vakdocent van Kunstgebouw heeft een dansles gegeven. De
kleuters hebben in beweging weergegeven wat er op de maan te
zien is en onderzocht hoe je de maan kunt dragen. De les is de
start van een projectje over het beeldje Maandrager. De kinderen
zullen een aantal lessen met dit kunstwerk als thema gaan doen.

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

converted by Web2PDFConvert.com

Voorleesjuf
In groep 3/4 komt binnenkort een voorleesjuf op bezoek. De juf zal
een aantal malen gaan voorlezen in de groep.

Meedoen met Kangoeroe is plezier voor iedereen, ook voor
leerlingen zonder wiskundeknobbel. De vragen gaan mee naar
huis: vaders en moeders, ooms en tantes krijgen ze voorgelegd,
en die willen zich natuurlijk ook niet laten kennen!
GVO en HVO
Onze school is een openbare school, dat wil zeggen dat alle
kinderen welkom zijn ongeacht hun levensbeschouwelijke
achtergrond. In onze lessen schenken we aandacht aan de
belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er in de
wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor
de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn en
blijven hierin als openbare school neutraal.

Kangoeroewedstrijd
Jaarlijks wordt op 20 maart de W4Kangoeroe reken- en
wiskundewedstrijd gehouden in ruim 50 landen. Ook onze school
doet hier aan mee.
De wedstrijd bestaat uit vijfkeuzevragen, die een leerling
waarschijnlijk nooit eerder gezien heeft. De moeilijkheid loopt op
van eenvoudig tot zeer moeilijk. Er zijn vijf niveaus: wizFUN,
wizKID, wizSMART, wizBRAIN en wizPROF. De deelnemende
landen spreken samen de opgaven af. In totaal deden in 2012
meer dan 6,5 miljoen leerlingen mee aan de
W4Kangoeroewedstrijd!
In Nederland wordt de W4kangoeroewedstrijd georganiseerd
door Stichting Wiskunde Kangoeroe Radboud Universiteit
Nijmegen.

Maar misschien wilt u meer dan dat?
Op onze school bestaat de mogelijkheid uw kind vanaf groep 3
het komende schooljaar het vrijwillige keuzevak humanistisch
vormingsonderwijs (HVO) of godsdienstig vormingsonderwijs
(GVO) te laten volgen. HVO en GVO bieden de leerlingen onder
andere een mogelijkheid te werken aan hun eigen
levensbeschouwelijke vorming. Het biedt u een extra kans uw
kind kennis te laten maken met een bepaalde levensovertuiging
dan wel deze zelf te laten ontwikkelen op een manier die aansluit
bij uw eigen voorkeur.
Binnenkort ontvangt u van ons een brief over dit vrijwillige
keuzevak. We verzoeken u de brief en het bijbehorende
inschrijfformulier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 14 maart
weer bij de leerkracht van uw kind in te leveren.

De Kangoeroewedstrijd heeft als doel kinderen te laten ervaren
dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op
zijn eigen niveau. Kinderen ontdekken dat ze meer kunnen dan ze
zelf dachten. En wat is er leuker dan te laten zien dat je meer kunt
dan jouw juf van je had verwacht! Bovendien vallen er nog prijzen
te winnen ook ...
Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die
stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht, vragen.
Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed. Welk?
De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze
lastiger. Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen?
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