Nieuwsbrief maart 2013

Open dag 20 maart 2013 Noteer het vast in uw agenda!
Op woensdag 20 maart organiseert het team van De Vliegerdt
een open dag voor ouders, opa’s en oma’s, belangstellenden en
nieuwe ouders. Kent u nog ouders met jonge kinderen in
Abbenbroek en omgeving? Dan zouden wij het op prijs stellen
indien u hen wilt vertellen over de open dag op 20 maart. Het
programma van deze volgt na de voorjaarsvakantie.

04-03 Bijeenkomst werkgroepen
duurzame toekomst 19.45 u
11-03 Start project 'beroepen'
13-03 Roostervrije dag groep 1-8
18-03 Rapportavond 2
20-03 Open dag
21-03 Kangoeroe rekenwedstrijd
28-03 Afsluiting project 'beroepen'
29-03 Paasvakantie
01-04
Opbrengsten CITO toetsen januari 2013 per groep
Ieder jaar in januari en juni maken alle kinderen tussentijdse
toetsen van CITO op het gebied van taal/lezen, spelling, rekenen
en wiskunde. De resultaten van deze toetsen geven ons
informatie over de ontwikkeling van individuele leerlingen en van
de groep. De aanpak en het lesaanbod wordt daar op afgestemd.
Ook op schoolniveau wordt gekeken waar onze sterke en zwakke
punten liggen. Bij het rapport krijgt u de individuele
ontwikkelingsgrafieken van u kind(eren). Deze worden besproken
tijdens het rapportgesprek.
In het onderstaande overzicht kunt u zien wat de gemiddelde
scores van januari 2013 per leerjaar en per vakgebied zijn:
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Spelling Rekenen/
Wiskunde
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Betekenis van de score:
I
=ver boven gemiddeld
II
= boven gemiddeld
III
= gemiddeld
IV = onder gemiddeld
V
= ver onder gemiddeld
Afkortingen en korte inhoud van de toetsen:
TVK= Taal voor kleuters: passieve en actieve taal gebruiken
RVPK= Rekenen voor peuters en kleuters: getalbegrip,
hoeveelheden en rekenbegrippen toepassen
DMT= Drie Minuten Toets: rijen woordjes zo snel mogelijk lezen
Leestempo: zinnen zo snel mogelijk correct, stil lezen
Begrijpend lezen: teksten kunnen begrijpen, analyseren en
verbanden leggen
Spelling: correct schrijven van woorden
Rekenen/Wiskunde: bewerkingen met getallen maken

Leerlingenraad
De verkiezingen voor de leerlingenraad zijn geweest. Uit ieder
leerjaar is een leerling de vertegenwoordiger.Van groep 4 zijn dat
twee leerlingen. De kinderen waren erg enthousiast en konden
niet wachten op de verkiezingen. In de bovenbouwgroepen
moesten de kinderen ook aangeven waarom de groepsgenoten
op haar/hem moesten stemmen. Na de voorjaarsvakantie vindt
de eerste vergadering plaats (onder leiding van Annemieke
Barendrecht) en gaan ze aan de slag. Veel succes!
De vertegenwoordigers van de leerlingenraad 2012-2013 zijn:
groep 4 Bente en Stefan
groep 5 Serena
groep 6 Sem van Bijnderen
groep 7 Gwen
groep 8 Maxime
obs De Vliegerdt blijft fruitschool!
Maandag 18 februari hebben wij kunnen genieten van het laatste
gratis fruit van de EU. Na deze periode gaan wij door met het fruit
en groente eten op school. Wilt u op maandag en woensdag de
kinderen fruit of groente meegeven voor het tussendoortje? Wij
hebben uw hulp hierbij wel nodig. In de groepen zal er regelmatig
gesproken worden over het belang van gezond eten.

W4Kangoeroe reken-en wiskundewedstrijd
Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en
wiskundewedstrijd gehouden in ruim 50 landen. 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 Kangoeroewedstrijd heeft als doel je
te laten ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn,
voor iedereen op zijn eigen niveau. Ontdek dat je meer kunt dan
je zelf dacht. Bovendien kun je nog prijzen 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? Meedoen met
Kangoeroe is plezier voor iedereen. Ook de kinderen van obs De
Vliegerdt doen natuurlijk weer mee!
Van groep 3 t/m 8 hebben verschillene duo’s en individuele
leerlingen zich ingeschreven. De wedstrijd vindt plaats op 21
maart op school onder begeleiding van een leerkracht.
Kijk op www.w4kangoeroe.nl voor meer informatie en ga aan de
slag met de oefenopgaven!
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Campina op School
Al bijna 80 jaar wordt er schoolmelk aangeboden in het
basisonderwijs. Om de logistieke kosten te kunnen dekken moet
een school minimaal 20 kinderen met een abonnement hebben.
Onze school voldoet daar niet aan. Uw kind(eren) krijgen een
aanmeldingsformulier mee; met dit formulier kunt u uw kind(eren)
alsnog aanmelden.
Er zijn 4 verschillende pakjes, halfvolle melk, chocolademelk,
rode vruchten drink en optimel framboos drink. Eind maart beslist
Campina op School of zij de levering voortzetten dan wel stoppen.
Schriftelijk verkeersexamen groep 7
Op 11 april wordt voor groep 7 het schriftelijk Verkeersexamen
georganiseerd. Hoe vaker leerlingen hier voor oefenen, hoe beter
zij zijn voorbereid. Daarom kunnen de kinderen vanaf 11 maart t/m
14 juni via de website www.vvn.nl/examen aan de slag met oude
examens.
Op de site http://www.veiligverkeernederland.nl/verkeersexamen
vindt u meer informatie over het verkeersexamen.
Nieuwe activiteiten van de brede school Bernisse
KUNG FU:
Lijkt je Kung Fu/Thaiboksen leuk en zit je in groep 4, 5 of 6? Maak
dan nu kennis in 6 weken met deze traditionele Oosterse
vechtsport die diverse elementen bevat. De
zelfverdedigingstechnieken worden o.a. geoefend d.m.v. het
uitspelen van een bepaalde situatie/casus (bv. Aangesproken
worden door een vreemde, hoe verweer je je als je beetgepakt
wordt, enz.). In de lessen is er ook veel aandacht voor actuele
onderwerpen zoals bv. pesten op school. Respect en discipline.
Het effect wat we zien is dat zowel het zelfvertrouwen als
weerbaarheid groeit. Dit wordt gegeven door sportschool
Kamlung. Start in week 10

BREIEN/HAKEN:
Col sjaals, mobiele hoesjes en tasjes HAKEN?? De tweede
groep gaat van start! Het is allang niet meer ouderwets! Leer het
nu zelf en maak de leukste creaties. Zit je in groep 5,6, 7 of 8 en
lijkt je dit tof? Brigitta den Hartog leert je in 7 weken de technieken.
Pas op! Het werkt verslavend ;-). Start in week 11
BASKETBALLEN:
Zit je in groep 5, 6 7 of 8 en lijkt het je tof om te leren basketballen
op muziek, ga dan naar de website en meld je aan!
(ex)Profbasketballer Richard Valiente zal deze clinics gaan
verzorgen. Start in week 12
DANS, ZANG EN TONEEL:
Kinderen uit groep 3/4 en groep 5/6 kunnen kennis maken met de
nieuwe Theaterschool uit Bernisse van José van der Wal. Kom
erachter of toneelspelen wat voor jou is. Na 8 weken komt er een
voorstelling van de kinderen voor de ouders/verzorgers! Houd de
website in de gaten. Start in week 12
WORKSHOP SCHOONHEIDSPECIALISTE:
Heb je altijd al in de huid willen kruipen van een
schoonheidsspecialiste? Lijkt het je leuk om meer te leren over
handverzorging (manicure), make-up, voetverzorging (pedicure)
en huidverzorging…Sandra de Bakker, gediplomeerd
schoonheidsspecialiste laat je kennismaken met het vak. Zit je in
groep 7 en/of 8? Geef je dan op en ervaar het zelf!
Ga naar www.bredeschoolbernisse.nl voor meer informatie en
om je aan te melden. Breng elkaar op de hoogte van deze leuke
activiteiten!

KIDSDANCE:
Zit uw kind in groep 1, 2 en 3 en is hij/zij dol op dansen?? Ellen
Kuijpers van Grapefine sports zal in 6 weken skills overbrengen
van streetdance en hiphop. Aan het einde van de workshop geeft
uw kind een uitvoering van wat hij/zij heeft geleerd.
Start in week 10
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