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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over het huidige protocol, weer begonnen, 

wijzigingen directie, Typetuin, schoolmaatschappelijk werk, verhoging ouder-

bijdrage, startgesprekken en informatieavond, wanneer de directeur aanwezig 

is en wanneer de volgende nieuwsbrief verschijnt.  

 

Huidig protocol 

Voor 20 september zal er nog een persconferentie plaatsvinden. Op basis 

daarvan bekijkt het kernteam van ons bestuur of en welke versoepelingen mo-

gelijk zijn voor de scholen. In de agenda hierboven en ook op Parro heeft u al 

kunnen lezen dat veel activiteiten als optie worden genoemd. Die zullen dus 

onder voorbehoud worden georganiseerd. Zodra we duidelijkheid hebben en 

weten of activiteiten veilig georganiseerd mogen worden communiceren we 

dat via Parro  met u.  

 

Weer begonnen 

We zijn heel erg blij dat we weer kunnen beginnen. Het is goed om alle kin-

deren weer te zien en door te kunnen met het leerproces. We merken dat ook 

bij kinderen de motivatie om weer te beginnen groot is. Natuurlijk was het 

spannend om weer te beginnen. Sowieso is het spannend om bij een nieuwe 

leerkracht  binnen te stappen, maar dit jaar met een nieuwe juf in 1-2 en ande-

re juf in 3-4 en een nieuwe juf in 5-6 ligt de lat wat dat betreft wel erg hoog. 

Maar goed te vernemen dat kinderen snel wennen en dat het ze lukt de 

draad van de lessen weer op te pakken. Daar gaat het op school tenslotte 

om: Het leren van de kinderen. We gaan ook dit jaar weer voor een geweldig 

schooljaar. Succes iedereen! 

 

Wijzigingen directie 

Voor de vakantie heeft Patricia van der Toorn zich als mede directeur voorge-

steld. Ger gaf aan dat hij in Vierpolders een startende directeur gaat begelei-

den. Voorlopig is hij daar op maandag en dinsdagmorgen druk mee. Ook op 

’t Want in Zwartewaal neemt hij ook enkele  directie taken over, maar dat zijn 

taken die ook prima op De Vliegerdt uitgevoerd kunnen worden. Het zal wat ’t 

Want betreft maar weinig nodig zijn om buiten school zijn. Fijn natuurlijk dat Pa-

tricia er is om bij te springen. In ‘Wanneer de directeur aanwezig is’ onderaan 

deze nieuwsbrief staat wanneer hij er deze maand is. Ook Patricia zal aange-

ven wanneer ze op De Vliegerdt is  
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Typetuin 

Ook in het schooljaar 2021-2022 is er weer een mogelijkheid om uw kind te 

leren typen via een ‘live’ typecursus. De cursus gaat door bij voldoende aan-

meldingen. Helaas ging de cursus vorig jaar vanwege de Corona maatrege-

len niet door, maar we hopen dat het komend jaar wel plaats kan vinden.  

 

Computergebruik vergt typevaardigheid en het is heel handig om met tien 

vingers en ´blind´ te kunnen typen. Ook is het zo dat kinderen die wat meer 

moeite hebben met schrijven en spellen extra baat kunnen hebben bij een 

typecursus. De cursus wordt gegeven aan leerlingen van zowel obs Marken-

burg als obs De Vliegerdt. De leslocatie van de cursus volgt nog. Dit hangt af 

van het aantal aanmeldingen per school.  

 

De cursus start op donderdag 07-10-2021 en is van 14.45 uur tot 15.45 uur.  De 

typecursus is van De Typetuin en wordt begeleid door een docent van de or-

ganisatie. Oefenen doen cursisten echter ook thuis en gaat digitaal en adap-

tief, het niveau past zich aan aan het niveau van de leerling. Hierdoor blijven 

de opgaven uitdagend en is het voor u mogelijk om snel zicht te krijgen op 

het oefenniveau van uw kind.  

 

Extra info: www.typetuin.nl/klassikaal. Aanmelden via https://www.typetuin.nl. 

Klik rechts bovenaan op “aanmelden”. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind 

locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 

 

Heeft u vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust con-

tact op via support@typetuin.nl of 013-5220579. 

 

Schoolmaatschappelijk Werk  

Lisette Janse is bij ons op school schoolmaatschappelijk werker. Ze onder-

steunt de intern begeleider/leerkracht, denkt mee met en adviseert ouders en 

helpt bij eventuele doorverwijzing. Schoolmaatschappelijk werk is de verbin-

dende schakel tussen onderwijs en zorg. 

 

Met welke vragen kunt u bij het Schoolmaatschappelijk werk terecht? 

- Gedragsverandering bij mijn kind 

- Veranderingen in ons gezin 

- Opgroeien met zusje, broertje en of nieuwe gezinsleden; 

- Wegwijs worden in een wirwar van instanties 

- En welke vragen u nog meer heeft. 

 

Wilt u in contact komen met Lisette dan kunt u haar het beste een e-mail stu-

ren met uw contactgegevens. Ook kunt u de aanmelding via Jacqueline Ko-

nings, de Intern begeleider laten verlopen. Jacqueline zal de aanmelding 

dan doorzetten naar Lisette. 

 

Kwadraad Maatschappelijk Werk 

Maatschappelijk Werker : Lisette Janse 

E-mail l.janse@kwadraad.nl 

 

Verhoging ouderbijdrage 

Gisteren heeft u via Parro een brief van de ouderraad ontvangen met daarin 

uitleg over de reden van de verhoging van de vrijwillige ouderbijdrage. Ge-

heel nieuw is dat per groep een link is verstuurd waarmee de bijdrage be-

taald kan worden. Gemak dient de mens! De oudervereniging verzoekt u de 

bijdrage voor 10 september over te maken op rekening van Oudervereniging 

De Vliegerdt.  
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OBS De Vliegerdt 

Achterweg zz 2c 

3216 AB Abbenbroek 

Telefoon:  

0181-662559 

E-mail:  

vliegerdt@edumarevpr.nl 

Internet:  

www.devliegerdt.nl 

Startgesprekken en informatieavond 

Via Parro heeft u ook kunnen lezen dat ook dit jaar de informatieavonden niet 

door kunnen gaan. De regel dat volwassenen anderhalve meter afstand tot 

elkaar houden geldt nog steeds en daardoor lukt het niet om groepen ouders 

op school te ontvangen. Als alternatief organiseren we startgesprekken.  

 

A.s. woensdag 12.30 uur wordt u uitgenodigd voor dat gesprek. Ouder(s)/

verzorger(s) zijn welkom om samen met hun kind kennis te komen maken met 

de leerkracht(en). Via Parro ziet u welke momenten voor die gesprekken be-

schikbaar zijn en kunt u een keuze maken voor een passend tijdstip. Treft u 

geen geschikte moment meer aan in de openstaande opties? Geen paniek. 

Neemt u in dat geval even contact op met de leerkracht. Samen wordt er 

vast een oplossing gevonden.  

 

Het gesprek is niet bedoeld om inhoudelijk van alles af te stemmen, maar om 

een goede start te maken. Kinderen moeten voelen dat hun ouders het goed 

hebben met de leerkracht. Dus ook al doet een kleuter een groot deel van 

het gesprek niet mee en speelt het in dezelfde ruimte, hij ervaart dat zijn ou-

ders met de leerkracht overweg kunnen. Het startgesprek is eigenlijk niets 

nieuws, maar een vorm die terug gaat naar de basis van goed samenwerken: 

elkaar kennen. We hopen op fijne gesprekken.  

 

Aanwezigheid directie 

Ger is is op donderdag 9, donderdag 16, dinsdag 21, woensdag 22 en dins-

dag 28 september op school aanwezig. Voor vragen kunt u hem mailen en 

een eventuele (digitale) afspraak is zo gemaakt. Voor Patricia geldt ook dat u 

haar kunt mailen via vliegerdt@edumarevpr.nl. Patricia is aanwezig op don-

derdag 9, dinsdag 14, woensdag 22 en dinsdag 28 september.  

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 1 oktober.  

 

 

Agenda:  

 30-08  Eerste schooldag 

 14-09 Optie schoolreis (info volgt zodra duidelijkheid) 

 20-09 MR vergadering 

 21-09 Optie schoolreis (info volgt zodra duidelijkheid) 

 22-09 Schoolbezoek bestuur 

 23-09 Kijkochtend onder voorbehoud van protocol 

 01-10 Nieuwsbrief 2  


