Nieuwsbrief september 2013
Agenda:
10-09
10-09
12-09
16-09
17-09
19-09
24-09
25-09
26-09
02-10
03-10
05-10
14-10
17-10
18-10

Voetbalclinic groep 1-8
Mr vergadering
Plusmiddag
Informatie avond groep 1-8
Schoolreisje Neeltje Jans 1-8
Plusmiddag
OV vergadering
Open dag en Kinderpostzegels
Plusmiddag
Start Kinderboekenweek
plusmiddag
dag van de leerkracht
Kijkavond en boekenmarkt
Plusmiddag
Continurooster tot 14.00 uur

Welkom
We zijn weer begonnen! In de laatste vakantieweek hebben de
juffen de lokalen weer ingericht en alles klaargelegd voor de start
met de nieuwe groep. De eerst week is goed verlopen. Alle
leerkrachten zijn enthousiast en geven aan dat het schoolse ritme
alweer went. We merken dat de kinderen er ook weer zin in
hebben. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en
we zien u graag op de informatieavond op 16 september.
Schoolgids en kalender 2013-2014
De schoolgids/kalender is op de eerste schooldag met het
oudste kind van het gezin meegegaan. We hopen dat de kalender
een goede plek krijgt, zodat u nooit voor verrassingen komt te
staan.Een schoolgids is meestal bij het ter perse gaan al
verouderd. Zo ook die van ons. Op 22 mei staat een sportdag
gepland. Op 25 april echter vinden de Koningsspelen plaats. Ook
een sportieve dag. Dubbelop vinden we. De sportdag van 22 mei
vervalt daarom. Op 14 oktober stond een inloopochtend met
aansluitend koffie. We hebben dat veranderd in een kijkavond.
Ook is er dan boekenmarkt.
Afwezig
Helaas is juf Winneke nog niet beter. Het herstel duurt langer dan
verwacht en gaat met pieken en dalen. We wensen juf Winneke
een voorspoedig herstel en we hopen haar weer snel terug te
zien voor de klas. Iris Talboom vervangt juf Winneke op maandag
en vrijdag. We wensen juf Iris veel plezier en succes!
Open dag
Op woensdag 25 september is er een Open dag. Op alle PRIMO
scholen is deze dag gelegenheid de lessen te bekijken. Ook op
onze school. Natuurlijk zijn we op zoek naar nieuwe ouders die
een goede school voor hun kind zoeken, maar u bent deze
ochtend ook van harte welkom. Wandelt u gerust de klas van uw
zoon of dochter binnen en neem een kijkje hoe de reken-, taal,
lees- of spellingles gegeven wordt. Kent u ouders die op zoek zijn
naar een basisschool? Neem ze mee a.u.b.!

Kinderpostzegels
Op 25 september gaan de kinderen van groep 7 en 8 op pad om
kinderpostzegels en kaarten te verkopen. Stichting
Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met
als motto ‘Voor kinderen door kinderen’. Met deze actie helpen
onze leerlingen andere kinderen. In november brengen de
kinderen de kaarten en/of postzegels bij u thuis. U hoeft niet aan
de deur te betalen. Het geld wordt na ondertekening van een
bestelformulier eenmalig van uw rekening gehaald.
Informatie avond
Op 16 september is onze algemene informatieavond. De avond
bestaat uit twee gedeelten. Om 19.00 uur start de informatieavond
voor de groepen 1 t/m 4. Van 19.45 uur tot 20.00 uur is er een
korte pauze. Van 20.00 uur tot ongeveer 20.45 uur is de
informatieavond voor de groepen 5 t/m 8. De juf van de groep van
uw kind(eren) informeert u over het werken met de diverse
methoden en de doelen die we willen bereiken in het betreffende
leerjaar. We informeren u ook over algemene zaken als
bijvoorbeeld het zelfstandig werken en de afspraken in de groep.
Uiteraard is er ook gelegenheid vragen te stellen. We hopen u
allen te mogen verwelkomen deze avond.
Plusgroepen
Op 12 september gaat de plusgroep weer van start. Astrid Jansen
verzorgt de lessen aan de plusgroep de eerste periode. Daarna
neemt Christine Hogendijk de lessen over tot de zomervakantie.
De plusgroep is er voor kinderen die geen plaats hebben
gekregen in de plusgroep van PRIMO. Daar zijn maar weinig
plaatsen beschikbaar. Juf Annemieke is coördinator van onze
plusgroep.
Nieuwe directeur
Dit zijn mijn eerste weken als directeur van drie scholen. Best
wennen. Vooral het zoeken naar momenten om zoveel mogelijk
zichtbaar te zijn voor alle betrokkenen, vind ik lastig. Ik ga er maar
van uit dat ook ik spoedig in een bepaald schoolritme zal
geraken…. Elke week plan ik mijn aanwezigheid op de drie
scholen in de verhouding 3-1-1. Zo is het nu eenmaal verdeeld.
Dat vraagt om het maken van keuzes. Het is geen onwil als ik
bijvoorbeeld niet aanwezig ben bij het uitzwaaien van het
schoolreisje of een peuterochtend, maar een zo goed mogelijk
overwogen keuze. Ik kan mezelf nou eenmaal niet in drieën delen.
Ik probeer op de Vliegerdt elke week een ochtend en een middag
aanwezig te zijn. Zoveel mogelijk op wisselende dagen, zodat ik
alle leerkrachten in een week zie en kan spreken. Dat is het idee.
Op dagen dat ik niet aanwezig ben, kunt u met algemene vragen
terecht bij Anita den Boer (groep 3-4). Voor meer specifieke vragen
kunt u het best terecht bij de leerkracht van uw kind. U kunt hen
ook mailen. Elke leerkracht heeft een e-mail adres dat begint met
de voorletter, een punt, de achternaam @devliegerdt.nl. Heeft u
een dringende vraag of opmerking dan kunt u mailen naar
info@devliegerdt.nl of telefonisch contact opnemen met mij via
06-12138879.
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Nieuwe oefensoftware
Dit jaar hebben we nieuwe oefensoftware aangeschaft waarmee
de kinderen zowel op school als thuis kunnen oefenen. Het gaat
hierbij om 'taalzee' en 'rekentuin'. Binnen deze programma's
kunnen de kinderen op een speelse manier oefenen met taal en
rekenen. In Rekentuin kunnen de kinderen een tuintje met
plantjes onderhouden door regelmatig rekenspelletjes te spelen.
Ieder plantje in de tuin staat voor een rekendomein en een
bijbehorend rekenspelletje. Het plantje groeit afhankelijk van het
succes. Wanneer de spelletjes goed geoefend worden
verschijnen er vanzelf weer nieuwe plantjes van nieuwe
rekendomeinen. De kinderen moeten hun tuin wel onderhouden,
want de plantjes verdorren en er verschijnt een gieter als er niet
regelmatig gespeeld wordt. Met het spelen van de rekenspelletjes
kunnen de kinderen ook muntjes verdienen. De muntjes kunnen
ze inruilen voor prijzen in hun virtuele prijzenkast. Aan de
groeiende tuin en toename van het aantal plantjes ziet een speler
zijn verbetering. De muntjes en prijzenkast zijn een beloning voor
het oefenen. In Taalzee moeten de kinderen de dieren in hun zee
gezond houden door taalspelletjes te spelen.De programma's
zijn zo gemaakt dat het zich automatisch aanpast aan het niveau
van het kind. Ook kunnen de leerkrachten de vorderingen van de
kinderen volgen. Uw kind krijgt een inlogcode mee van de
leerkracht en kan dan lekker thuis gaan oefenen.
Schoolreisje Neeltje Jans
Volgende week dinsdag gaan we op schoolreis naar Neetje Jans.
Meer informatie hierover heeft u in een aparte schoolreisbrief
ontvangen. We hopen op een onvergetelijke dag met heel mooi
weer en een uitstekende sfeer.

Koelkast
Op onze school wordt geen schoolmelk meer gedronken. Het
aantal deelnemers was te klein voor de leverancier. In onze
teamkamer stond altijd een koelkast . Die koelkast was van
Campina en was er speciaal voor de schoolmelk. Uiteraard
maakten leerkrachten en kinderen er ook gebruik van. Die
koelkast is echter opgehaald. Toch lijkt het ons handig om een
koelkast te hebben. Voordat we een investering gaan doen willen
we u vragen of er misschien iemand is die van een koelkast af
wil. Als dat zo is, dan zijn wij erg geïnteresseerd. Neemt u dan
even contact op met school om het een en ander af te stemmen.
TSO
We hebben als school een prima TSO voorziening. Kinderen van
de Vliegerdt kunnen 4 dagen per week tegen een relatief laag
bedrag overbljven. Als we zo’n mooie voorziening in stand willen
houden, is het wel belangrijk dat we er zoveel mogelijk gebruik
van maken. Er zijn namelijk dagen dat de overblijfgroep heel erg
klein is.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief is verzonden in een iets andere opmaak dan u
gewend was. Dat heeft te maken met het feit dat het mij nog niet
lukte de nieuwsbrief te maken zoals José dat altijd deed. Ik werk
aan de vaardigheid en heb al hulp ingeroepen. Ik verwacht
binnen afzienbare tijd de vaardigheid onder de knie te hebben.
Vriendelijke groet,
Ger Heijden

Vakleerkracht gym
John Schrevelius is de nieuwe vakleerkracht gym. Juf Joke heeft
een nieuwe baan aangenomen op de Gelinckschool in
Oostvoorne. John is jarenlang gymleerkracht van de Windroos
geweest, een school voor speciaal basisonderwijs in
Hellevoetsluis. Hij gaat bij ons in principe de gymlessen op
dinsdag verzorgen voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8. We zijn heel
blij met de inzet van John en ook hem wensen we veel succes.
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