Nieuwsbrief maart 2016
06 april
Kijkochtend van 8.30 uur tot 9 uur
08 april
Uiterste inleverdatum aanmeldbrief GVO/HVO
19-21 april
Eindtoets
22 april
Koningsspelen
22 april
Continurooster tot 14.00 uur
25 april-6 mei Meivakantie
De bibliotheek op school
Wist je dat… 1 op de 10 volwassen Nederlanders laaggeletterd
is?
Wist je dat… 25% van alle basisschoolleerlingen in Nederland de
school verlaat met een taalachterstand van 2,5 jaar?
Wist je dat… de taal van de ouders het meest bepalend is voor de
taalontwikkeling van een kind en dat veel kinderen thuis te weinig
woorden horen?
Wist je dat…met 15 minuten lezen per dag, je 1 miljoen woorden
per jaar leest en je woordenschat groeit met ca. 1.000 woorden
per jaar?
Kortom, genoeg redenen om thuis en op school aandacht te
besteden aan leesbevordering en leesplezier.
Wist je dat… de Vliegerdt en Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta
samenwerken met de Bibliotheek op school en daardoor zorgen
voor leesplezier in alle klassen?
Vanaf heden kunt u in elke maandbrief lezen hoe wij dit doen.

Mijn naam is Eline Jansen en ik ben de leesconsulent van OBS
de Vliegerdt. De laatste weken is er hard gewerkt om vanaf half
april de bibliotheek in de school te openen.
Als leesconsulent zal ik ervoor zorgen dat er in alle klassen meer
en met meer plezier gelezen wordt. Want met plezier in lezen, ga
je beter lezen, wordt je beter in taal en kan je beter leren! Zo zal ik
aan de slag gaan met leesactiviteiten en mediawijze lessen. De
eerste stappen zijn al gezet. Zo heb ik de leesmonitor afgenomen
in de groepen 4 t/m 8. Dit is een digitale vragenlijst die inzicht
geeft is het leesgedrag van kinderen thuis en op school. Volgend
jaar doen we dezelfde meting en hopen we natuurlijk voor nog
meer leesplezier te hebben gezorgd. Daarnaast ben ik al de
klassen in geweest met de leukste boeken van het moment en
hebben we alle boeken op school uitgezocht en veel nieuwe
boeken aangeschaft om te zorgen voor een goede collectie.
Ik heb zin om op de Vliegerdt aan de slag te gaan en ik hoop u
allen snel te ontmoeten!
Mocht u vragen hebben met betrekking tot boeken, lezen,
bibliotheek en/of mediawijsheid dan kunt u mij benaderen op
onderstaande gegevens.

High Tea
Vrijdagmorgen 11 maart was het een gezellige drukte. Vanaf half
9 waren de vrijwilligers van NL DOET druk in de weer om lekkere
hapjes te maken met de leerlingen. Groepjes van 5 a 6 kinderen
gingen samen met hun vrijwilliger aan de slag om de hapjes te
bereiden. Vanaf 10 uur kwamen de gasten. Zij werden ontvangen
in het speellokaal, die voor de gelegenheid was omgetoverd tot
tearoom. De kinderen brachten om de beurt met hun eigen
groepje de hapjes rond. Hierna versierden de kinderen met hun
gasten hun theeglas met nagellak. Dit leidde tot de mooiste
creaties. We kijken terug op een zeer gezellige en waardevolle
ochtend en we willen de vrijwilligers nogmaals hartelijk
bedanken voor hun inzet!
Pannenkoeken
De kinderen uit groep 1-2-3 deden, samen met 877 andere
scholen, op 18 maart mee aan de Nationale Pannenkoek dag.
Tijdens deze dag bakken basisschool leerlingen in het hele land
pannenkoeken voor ouderen uit de buurt. De kinderen hebben de
pannenkoeken ook geserveerd aan de gasten. Het smaakte goed
en dat vonden de kinderen ook. Natuurlijk hebben ze zelf ook een
pannenkoek gegeten in de speciaal ingerichte speelzaal. De
hulpmoeders willen we hartelijk bedanken. Zonder uw hulp had
deze dag had niet plaats kunnen vinden.
Schaatsen
Op vrijdagochtend 18 maart gingen de groepen .4 t/m 8 naar de
schaatsbaan in Spijkenisse.
Schaatsen aan en de baan op. Sommigen nog eerst bibberend
maar na een tijdje kon iedereen het.
Uitspraken leerlingen: “Heel gezellig”, “ de hele ijsbaan voor onze
school”, “nu kan ik weer beter schaatsen”, “volgend jaar weer!”
Het was een hele gezellige ochtend op het ijs .Alle ouders die
mee zijn gegaan, nog bedankt voor het rijden.
TSO
Inmiddels draait de overblijf op de Vliegerdt alweer 3 maanden in
de nieuwe vorm, tijd dus voor weer eens wat nieuws vanuit onze
kant:
Wij (Amellita en Wilma) kunnen inmiddels mededelen dat
we allebei ons diploma Coördinator TSO hebben behaald!
We draaien met 20 (!) vrijwilligers, waarvan 5 in het vaste
krachten-team zitten en de overige 15 draaien op
(on)regelmatige basis een middag. Ondanks dit grote
aantal houden wij ons altijd aanbevolen voor meer
vrijwilligers, hoe meer handen, hoe minder werk tenslotte!
Dus mocht u interesse hebben, spreek Amellita of Wilma
dan aan.
Mocht u interesse hebben om uw kind te laten overblijven,
dan kan dit uiteraard altijd, de kosten zijn € 1.50 per keer
en alle inkomsten komen ten goede van de TSO en/of de
school. Inschrijfformulieren zijn te krijgen in het TSO
lokaal.
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Paaslunch
Voor de lunch zijn alle groepen gaan knutselen. Groep 1-2-3
hebben paashaas mandjes geknutseld. De groepen 4 t/m 8
hebben op het schoolplein getimmerd. Om 12 uur zijn alle
klassen gaan lunchen in het speellokaal. Tijdens de lunch kwam
de paashaas voor elk kind een eitje brengen. Na de lunch gingen
alle kinderen met de paashaas paaseieren zoeken op het
schoolplein. Ook dit was een gezellige dag.
GVO/HVO
Via uw kind heeft u een aanmeldformulier voor het vrijwillige
keuzevak Godsdienst of HVO ontvangen. We vragen u het
formulier uiterlijk vrijdag 8 april bij de leerkracht van uw kind in te
leveren.

Bezoek Boerderij
Woensdagmorgen 30 maart boften de kinderen van groep 1 t/m 3
maar weer! Ze waren deze ochtend uitgenodigd door de familie
van Schie om op hun boerderij te komen kijken. De koeien en de
stier maakten wel indruk op sommige kinderen, maar toch werd
er geaaid. En ze zagen kalfjes die natuurlijk schattig waren! De
stal met de schapen en lammetjes was duidelijk favoriet bij
de meeste kinderen. Enkele lammetjes mochten vrij rondlopen
en het was heel leuk om ze te aaien en om te zien hoe ze vrolijk
rondsprongen. Ook de konijnen lieten zich aaien. Alle ouders die
geholpen hebben willen we bedanken voor de hulp. En natuurlijk:
Marcella, bedankt voor de rondleiding! Het was weer een leuke
ochtend waar de kinderen van genoten hebben.

Aanwezigheid directeur
De directeur is op woensdag 6, donderdag 14 en donderdag 21
april op school aanwezig.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 22 april
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