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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over Godsdienstig Vormings Onderwijs (GVO), 

Schoolreisje Blijdorp 2021/2022, leerlingenraad, schoolfruit 21-22, instructieta-

fels, techniek, uw privacy voorkeur in Parro, wanneer de directie aanwezig is 

en wanneer de volgende nieuwsbrief verschijnt.  

 

GVO 

Mariette Weeda van GVO heeft een terugblik en vooruitblik geschreven over 

GVO om een indruk te geven hoe godsdienstig vormingsonderwijs op De Vlie-

gerdt vormgegeven wordt. U kunt haar nieuwsbrief lezen door te klikken op 

deze link: https://tinyurl.com/64r3cn7y 

 

Schoolreisje Blijdorp 2021/2022 

Op donderdag 30 September zijn we naar Blijdorp geweest voor schoolreisje. 

De hele school ging in een dubbeldekker. Het was ongeveer 25 minuten rijden. 

Groep 1 tot en met 6 gingen in groepjes met een begeleider. De groepen 7 en 

8 mochten zelf groepjes maken en zonder begeleider lopen. Het was best 

druk. En super leuk. Rond 12:15 kwamen we weer bij elkaar om patatjes met 

een snack te eten. De kinderen die geen patat lusten kregen 2 snacks. Er wa-

ren ook hele leuke speeltuinen en een binnenspeeltuin. Er waren ook heel veel 

dieren. Er was ook een baby Olifantje! 

Super schattig natuurlijk. Maar hij was bijna niet te zien dat was wel jammer.  

 

Dan de vlindertuin die iedereen wel kent denk ik. Want er waren zulke mooie 

vlinders, en zulke grote ook. Er waren ook hele kleine vlinders. Op het einde gin-

gen we in de bus verstoppen. Dit is het einde van het verhaal doeiii.  

 

Geschreven door: Lara en Julia uit groep 7 

 

Leerlingenraad 

In verband met het vertrek van de achtste groepers vorig jaar zijn de Phoebe 

en Preza van de leerlingenraad op zoek gegaan naar nieuwe kandidaten. Ai-

ven en Saar uit groep 7 hebben een motivatiebrief geschreven en zij zijn geko-

zen als de twee nieuwe leden voor de leerlingenraad.  Vol spanning wachten 

we het eerste bericht van de nieuwe raad af.  

 

Schoolfruit 21-22 

We zijn weer ingeloot voor het gratis schoolfruitprogramma. Heel gezond voor 

onze leerlingen natuurlijk. In de week van 15 november gaat het EU schoolfruit 

en groente programma weer beginnen, waarschijnlijk tot en met april 2022.  Er 

is nog niet bekend op welke dagen het geleverd wordt. Dat zullen we via Par-

ro communiceren. 

 

 

 

https://tinyurl.com/64r3cn7y
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Instructietafels 

‘De instructie is het hart van het onderwijs’, wordt weleens gezegd. Die uit-

spraak onderschrijven al onze leerkrachten. Instructie wordt op De Vliegerdt 

veelal gelaagd gegeven. Het houdt in dat we de hele groep een basisinstruc-

tie geven. Blijkt dat kinderen hierna niet zelfstandig aan de slag kunnen, dan 

wordt een verlengde instructie gegeven. Het kan ook zijn dat leerlingen niet 

genoeg hebben aan de basisopdrachten en verdiepingsopdrachten nodig 

hebben. Instructie voor deze kleine groepjes wordt gegeven aan de instruc-

tietafel. We zijn op dit moment bezig met de aanschaf van nieuw meubilair 

hiervoor in de groepen 3 t/m 8. Als het geplaatst wordt, zullen we er in de 

nieuwsbrief verslag van doen.  

 

Techniek 

Groep 7 en 8 hebben afgelopen dinsdag 26-10 techniekdag gehad, waar-

voor een techniekbus de hele dag aanwezig was bij het voormalige gemeen-

tehuis. Het verslag wat Jordi hierover heeft geschreven delen we graag met 

u. 

 

TechXpress! Enter the creative world. 

Het begon allemaal deze ochtend. Het was techniekdag en na wat uren leek 

te duren gingen we naar de TechXpress. We begonnen gelijk met de op-

drachten. Mijn eerst opdracht was een stopmotion maken, het klinkt makkelijk 

maar het was het niet. Je moest ook zelf de vormpjes maken met een lazer 

cutter. De tweede ronde was ik samen met Brenda regiseur. We kregen op 

een groot scherm alle beelden te zien zoals de nieuwslezers, de auto met de 

gopro en de razende reporter. En dan was het onze taak om alle schermen 

goed te laten overlopen en op goede volgorde te zetten.  

 

Uw privacy voorkeur in Parro 

Heel veel ouders/verzorgers hebben hun privacyvoorkeur aangegeven in Par-

ro. We kunnen ons voorstellen dat er onder u zijn die hier nog geen tijd voor 

gehad hebben of de boodschap hierover gemist hebben in de vorige 

nieuwsbrief. U kunt uw voorkeur tot en met 15 november aangeven.  Heeft u 

tegen die tijd nog geen voorkeur aangegeven, dan gaan we er bijvoorbeeld 

van uit dat u instemt met het plaatsen van foto’s op de website en het meerij-

den van uw kind met een andere ouder.  
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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 

Op 15 november stellen we uw voorkeur digitaal vast en kan er niet meer ge-

wijzigd worden. Volgend schooljaar kunt u die weer wijzigen en aan- of uitvin-

ken.   

 

Wanneer de directie aanwezig is 

Ger is op dinsdag 2, dinsdag 9, dinsdag 16, dinsdag 23  en donderdag 25 no-

vember aanwezig en Patricia op donderdag 4, woensdag 10, woensdag 17 

en donderdag 25 november. Voor vragen kunt u hen mailen en een eventue-

le (digitale) afspraak is zo gemaakt.  

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 26 november.   

Agenda:  

 

 29-10 Nieuwsbrief 3 

 02-11 MR vergadering 

 08-11 OV vergadering  

 15-11 Startweek schoolfruit 

 26-11 Nieuwsbrief 4 

 


