Nieuwsbrief juli 2013
03-07
Juffen(meester)dag
04-07
Vergadering OV 20.00 uur
08-07
Groep 2 wennen in groep 3
08-07
Rapportavond 3
09-07
Werkgroepenbijeenkomst 19.45 uur
12-07
Nacht van 8
15-07
Groep 2 wennen in groep 3
16-07
Musical groep 7-8
18-07
Ouderbedankmiddag 14.30-15.30 uur
Kleedjesmarkt 15.30-16.30 uur
19-07
Aaneengesloten lesdag 8.30-14.00 uur
22-07 t/m 30-08 Zomervakantie
Formatie 2013-2014
Na heel wat gepuzzel en met extra bekostiging van Primovpr is het
gelukt om de formatie/groepsbezetting voor het nieuwe schooljaar als
volgt rond te krijgen:
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Even voorstellen…
Op 1 augustus begin ik als directeur op obs De Vliegerdt.
Vanaf dat moment werk ik de helft van de week als directeur
op basisschool meester Eeuwout in Brielle, één dag op
obs Tweespan in Heenvliet en één dag op obs De
Vliegerdt. Ik wil gedurende de eerste periode graag
vertrouwd raken met de schoolcultuur en kennismaken
met de kinderen, het team, de ouders en andere partners
van obs De Vliegerdt. Komt u gerust even persoonlijk
kennismaken.
Ik ben Ger Heijden. Ik ben 54 jaar. Sinds 1981 werk ik in
het basisonderwijs. Ik heb gewerkt als leerkracht op zowel
OBS de Morgenstont als OBS de Brandaris in
Hellevoetsluis. Op de Brandaris heb ik bijna 25 jaar
gewerkt. In mijn loopbaan als onderwijzer heb ik ervaring
opgedaan in de groepen 3, 5, 6, 7 en 8. Vanaf 1994 ben ik
me ook gaan bezig houden met ICT. Sinds 2006 ook op
regionaal niveau, als voorzitter van de PRIMO-werkgroep
ICT. Deze werkgroep heeft onder andere een belangrijke
bijdrage geleverd aan de keuze voor één netwerkbeheerder
voor alle PRIMO-scholen. Drie jaar geleden is de
werkgroep, die ik nog steeds mag leiden, gaan
samenwerken met Kennisnet. Sindsdien staat ICT hoog op
de agenda van elke school binnen ons bestuur. In 2003
werd ik locatieleider van OBS de Brandaris en in 2007
adjunct-directeur van die school. Sinds december 2007
ben ik directeur van obs meester Eeuwout. De school telde
vorig jaar 144 leerlingen. Er werken elf leerkrachten
dagelijks aan kwalitatief goed onderwijs. Volgens de
peilingen zijn zowel leerlingen als ouders zeer tevreden
over de school.
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Op donderdag wordt er gewerkt met drie groepen:
groep 1-2-3 Christine Hogendijk, groep 4-5-6 Anita den Boer,
groep 7-8 Annemieke Barendrecht
In februari 2014 komt er een LIO in groep 1-2, (Een LIO is een
Leerkracht In Opleiding die drie jaar van de opleiding succesvol
heeft afgesloten en daarna zelfstandig een groep heeft onder
begeleiding van een mentor.)
Vanaf februari 2014 kan er ook op donderdag met vier groepen
worden gewerkt: groep 5-6 krijgt Christine Hogendijk (LIO in
groep 1-2). De verdeling van groep 3-4 is dan niet meer nodig,
Vanaf februari 2014 wordt de BAPO van Anita den Boer ingevuld
door Astrid Jansen op vrijdag. Er is dan weer ruimte voor twee
dagen IB.

Ik ben getrouwd met Reini en vader van drie kinderen, die
inmiddels alle drie zelfstandig wonen. Mijn oudste zoon
Helmer (28 jaar) werkt op het ingenieursbureau van de
gemeente Rotterdam. Mijn dochter Hedwig (26 jaar) werkt
voor PRIMO als leerkracht op OBS de Wateringe in
Hellevoetsluis. Mijn jongste zoon Hedser (24 jaar) studeert
psychologie in Leiden.
Ik woon in de wijk de Ravense Hoek in Hellevoetsluis.
Naast mijn werk en gezin, neemt sport in mijn leven een
belangrijke plaats in. Mijn sporten zijn onder andere
schaatsen en fietsen, maar ik vind nog veel meer sporten
leuk om te doen.
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Ik zie obs De Vliegerdt als een mooie kans om werk en idealen te
combineren. Ik vind het belangrijk dat kinderen leren. Dat kunnen
ze niet alleen. Dat doe je in een omgeving waarbij alle
betrokkenen samen optrekken om dat proces zo succesvol
mogelijk te laten zijn. Ik wil samen met een enthousiast team
werken aan boeiend onderwijs, waarbij iedereen, kinderen,
leerkrachten en ouders het prima naar hun zin hebben. Ik hoop op
een prettige samenwerking! Met vriendelijke groet, Ger Heijden
Tot ziens!
Zoals ik al eerder had aangekondigd, stop ik als directeur. Het
was een mooie periode waarin ik veel heb meegemaakt, veel heb
geleerd en veel plezier heb gehad om samen met collega’s te
bouwen aan goed onderwijs voor alle kinderen. Volgend jaar ga ik
twee dagen per week les geven op een school in Hellevoetsluis
en daarnaast ga ik drie dagen per week taaltrainingen geven aan
leerkrachten van Primovpr.
Alle ouders wil ik bij deze hartelijk bedanken voor het in mij
gestelde vertrouwen en voor de fijne samenwerking. Ik wens De
Vliegerdt een goede toekomst toe! Ik geef met alle vertrouwen het
stokje over aan mijn collega Ger Heijden Ik wens hem veel plezier
en succes toe op De Vliegerdt.
Met vriendelijke groet, José Breekveldt
Afscheid van De Vliegerdt
Volgend schooljaar wil ik een dag minder gaan werken. Daarom
heb ik besloten om afscheid te nemen van De Vliegerdt. Ik heb
met veel plezier op de school gewerkt en zal ook de kinderen,
ouders en leerkrachten gaan missen. Hartelijk dank voor de fijne
samenwerking. Christien Zwanenburg
Zaakvakken Naut, Meander en Brandaan
Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt per combinatiegroep
de leerstof voor de zaakvakken wat anders ingedeeld. Per
combinatie wordt de leerstof van een leerjaar uitgebreider en
aantrekkelijker aangeboden. Bijvoorbeeld in groep 7-8 wordt de
leerstof van groep 8 Naut (natuur en techniek) aangeboden aan
groep 7 en 8. Het jaar erna wordt de leerstof van groep 7
aangeboden. Alle leerstof wordt in twee jaar aangeboden, maar
niet meer tegelijkertijd. Deze werkwijze heeft veel voordelen:
Er kan veel dieper op de leerstof ingegaan worden, er kunnen
projecten aan gekoppeld worden, leerlingen worden meer
begeleid en zelf actiever deelnemen, leerlingen van twee
leeftijdsgroepen leren van en met elkaar. In het nieuwe schooljaar
houden wij u op de hoogte van deze nieuwe werkwijze.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

21-10-2013 t/m 25-10 2013
23-12-2013 t/m 03-01-2014
17-02-2014-21-02-2014
18-04-2014 t/m 21-04-2014
28-04-2014 t/m 09-05-2014
29-05-2014 t/m 30-05-2014
09-06-2014
21-07-2014 t/m 29-08-2014

Ouderbedankmiddag en kleedjesmarkt
Donderdagmiddag 18 juli 2013 is de ouderbedankmiddag van
het schooljaar 2012-2013. Met deze middag willen wij alle ouders
bedanken voor hun hulp, in mindere of meerdere mate, in het
afgelopen schooljaar. De middag begint om 14.30 tot 15.30 uur.
Aansluitend is er een 'Kleedjesmarkt': kinderen kunnen tijdens dit
uurtje hun (zomer)speelgoed te koop aanbieden en voor een
zacht prijsje weer nieuwe spullen aanschaffen. Wij hopen op een
grote opkomst!

Zomerboekje voor de vakantie
In de laatste week van het schooljaar krijgen de kinderen van
groep 1 tot en met 7 een leuk boekje mee naar huis. De
leerkrachten hebben dit zelf gemaakt. Er staan spelletjes in,
reken- en taalopdrachtjes, kleurplaten enz. Misschien is het een
leuk idee om samen met uw kind in de vakantie de opdrachten te
maken. In de vakantie is er wellicht ook tijd voor om samen met
uw kind een boek (voor) te lezen. Het zomerboekje is bedoeld
tegen de ‘zomerdip’: de leerstof kan bij een aantal kinderen
tijdens de lange zomervakantie wegzakken. Daarnaast is het
goed om op een speelse manier af en toe aandacht te besteden
aan de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen.
Roostervrije dagen
woensdag 9 oktober 2013
woensdag 6 november 2013
maandag 10 maart 2014
woensdag 9 april 2014
vrijdag 6 juni 2014
dinsdag 10 juni 2014
vrijdag 27 juni 2014

Aaneengesloten lesdagen
vrijdag 18 oktober 2013
donderdag 19 december 2013
vrijdag 20 december 2013
vrijdag 14 februari 2014
vrijdag 25 april 2014
vrijdag 18 juli 2014

Fijne zomervakantie allemaal!
Ger, Annemieke, Anita, Carla, Winneke, Jacqueline, Christine,
Astrid, Joke, Truus en Jolanda.
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