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Start Kinderboekenweek op het schoolplein 8.309.00 uur
NIO groep 8
Informatieavond hoogbegaafdheid Buiten de grenzen
20.00 uur
Jaarlijkse OV/MR avond en kijkavond KBW 19.0020.00 uur
Boekenmarkt voor kinderen, voor ouders van 12.0014.00 uur
Aaneengesloten lesdag 8.30-14.00 uur. Lunch
meenemen!
Herfstvakantie

MR vergadering 19.45 uur

Uitnodiging jaarlijkse OV/MR avond en kijkavond KBW
Hierbij nodigt de Oudervereniging, de Medezeggenschapsraad en
het team van obs De Vliegerdt u van harte uit voor de jaarlijkse
OV/MR- en kijkavond op donderdag 11 oktober 2012 van 19.0020.00 uur. Het jaarverslag en de begroting van de
verenigingsgelden van de oudervereniging kunt u deze avond
inzien. Ook kunt u samen met uw kind(eren) presentaties en
werkjes over de Kinderboekenweek bekijken.
Voor de MR heeft zich als nieuw lid Mirjan Berenman aangemeld.
Mocht u bezwaar willen maken t.a.v. deze kandidaat kunt u dit per
e-mail doorgeven aan de secretaris van de MR Annemarie
Damen annemarie@okkebas.nl
U kunt zich nog kandidaat stellen tot 10 oktober 2012. Dit kunt u
ook doen op bovenstaand e-mailadres. Tot ziens op 11 oktober!
Kascontrole Oudervereniging
De oudervereniging is op korte termijn op zoek naar iemand die
de kas- en bankgegevens van de oudervereniging mee wil helpen
controleren. U wordt een keer per jaar uitgenodigd bij de
penningmeester om samen met Nancy Rutten (de moeder van
Bo en Zepp) de financiële stukken (inkomsten/uitgaven van de OV
te controleren. Nadat alles akkoord bevonden is, dient de
kascontrolecommissie hiervoor te tekenen. De OV zoekt iemand
die niet in de MR of de OV zit, maar als vrijwilliger de financiële
stukken te controleert voor een periode van twee jaar. De
kascontrole voor het jaar 2011-2012 moet nog plaats vinden.

Voor iedere leeftijd/groep zijn er leuke boeken te koop die met het
thema 'Hallo wereld' te maken hebben:
groep 1 & 2:
De wereld rond- Maria v. Donkelaar, Martine v. Rooijen, Sandra
Klaassen
De gele ballon- Charlotte Dematons
Op reis met de wind- Miriam Koch - Fiete Anders
Spiegeltje rondreis - Annie M.G. Schmidt en Fiep Westendorp
Tien vingertjes en tien teentjes - Mem Fox en Helen Oxenbury
groep 3 & 4
Een wereld vol liedjes + CD - Nurlaila Karim en Loretta de Groot
Hallo wereld! Mijn reuzenatlas - Stefan Lemke en Birgit Bock
De gevaarlijke reis - Max Velthuijs
Nasim en Natalie - Pieter Feller, Najiba Abdellaoui en Natascha
Stenvert
groep 5 & 6
Mikis de ezeljongen - Bibi Dumon Tak en Philip Hopman
De flat van Fatima - Janneke Schotveld en Annet Schaap
Rosie en Moussa - Michael de Cock en Judith Vanistendael
In een land hier ver vandaan... - Arend van Dam en Alex de Wolf
Het hanengevecht - Hans Hagen en Philip Hopman
groep 7 & 8
Tjibbe Tjabbes' wereldreis - Harm de Jonge en Fiel Venius
Polleke - Guus Kuijer en Alice Hoogstad
De parel en de draak - Liesbet Ruben en Babette van Ogtrop
Gideons reizen - An Rutgers van der Loeff
Mol en de levende dingen - Sevim Ak
Kinderboekenweek op De Vliegerdt:
3 oktober van 8.30-9.00 uur opening op het schoolplein;
ouders welkom
3 t/m 12 oktober lessen over het thema 'Hallo wereld' in
alle groepen
8,9 of 10 oktober speciaal programma voor groep 3 t/m 8
in de bibliotheek
11 oktober kijkavond KBW 19.00-20.00 uur; voor ouders,
kinderen mogen verkleed komen
15 oktober boekenmarkt voor kinderen van 10.00-12.00
uur, voor ouders van 12.00-14.00 uur

Kinderboekenweek 'Hallo wereld'
De Kinderboekenweek 2012 is van woensdag 3 tot en met
zondag 14 oktober. Het thema van 2012 is Hallo Wereld! - over
verschillende culturen. Tosca Menten, bekend van onder andere
Dummie de Mummie en Juffrouw Pots, schrijft het
kinderboekenweekgeschenk: Het Akropolisgenootschap en de
slag om bladzijde 37. Dit jaar is het boekje voor het eerst ook
verkrijgbaar met een groter lettertype, zodat het makkelijker
leesbaar is voor kinderen met bijvoorbeeld dyslexie. Het
prentenboek voor jonge kinderen dat tijdens de
kinderboekenweek voor een zacht prijsje te koop is, wordt
gemaakt door Edward van de Vendel en Fleur van der Weel. De
titel is Hallo.
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Nieuws uit de Plusklas
Het doel van de Plusklas is tegemoet komen aan de specifieke
behoeften van (hoog)begaafde leerlingen in de leeftijd 6 t/m 12
jaar, zowel op intellectueel als op sociaal-emotioneel en creatief
gebied. Ook het leren plannen en taakgericht werken worden
verder ontwikkeld. Wanneer kan een kind naar plusklas van De
Vliegerdt?
Een leerling heeft voor CITO Begrijpend lezen en Rekenen
minimaal twee keer een I score (ver boven gemiddeld) of bij
uitzondering 2 hoge II scores (boven gemiddeld). Daarnaast moet
er sprake zijn van een goede werkhouding, huiswerkattitude en
motivatie. Tijdens de lessen in de eigen groep wordt verwacht dat
de leerling bepaalde gewone lesstof kan compacten en verrijken
in de klas. (De leerling gaat sneller door de gewone lesstof.) Als
leerlingen niet aan deze criteria voldoen is er de mogelijkheid om
alleen te compacten en te verrijken in de klas.
Als de leerkracht besluit een leerling deel te laten nemen aan de
plusklas worden ouders daarvan op de hoogte gebracht.
De kinderen gaan 1 keer per 2 weken een uur naar de plusklas.
Er wordt projectmatig gewerkt en de leerlingen krijgen
verrijkingsmateriaal voor rekenen, (vreemde)taal en lezen. Na
afloop van een project wordt door de plusleerkracht en leerling
geëvalueerd of het kind door kan naar een volgende periode. De
verwerking vindt zoveel mogelijk plaats in de klas, maar het is
mogelijk dat ze er ook thuis aan moeten werken.

Informatieavond Begaafde leerlingen in het basisonderwijs
Buiten de Grenzen is het Primo-programma voor begaafde
leerlingen in het openbaar basisonderwijs. Wie zijn die kinderen
en wat hebben ze nodig? De avond is bedoeld voor alle ouders,
die meer willen weten over kenmerken van begaafdheid en de
begeleiding die deze kinderen in het onderwijs nodig hebben. De
lezing op deze avond wordt verzorgd door Priscilla Keeman.
Hierna volgt een korte schets van het Buiten de
Grenzenprogramma. Na de pauze is gelegenheid voor vragen en
specifieke informatie op de informatiemarkt. Voor meer informatie
en het inschrijfformulier, (niet noodzakelijk, wel gewenst) kijkt u op
de website van Buiten de Grenzen www.buitendegrenzen.nl
De avond wordt georganiseerd op obs De Kring, Kasteelpad 4,
3223 GE Hellevoetsluis. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
José Breekveldt
Christien Zwanenburg
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