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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over scenario’s na de kerstvakantie, wijzigin-

gen in groep 5-6, hoe voorkomt u een leesdip bij uw kind, de leerlingenraad, 

waardering, wanneer de directie aanwezig is en wanneer de volgende 

nieuwsbrief verschijnt.  
 

Scenario’s na de kerstvakantie 

Op maandag 3 januari geeft het kabinet meer duidelijkheid of de scholen op 

10 januari open kunnen of niet. Met deze brief informeren we u over de 2 

meest waarschijnlijke scenario’s en de manier waarop we daar als school mee 

om zullen gaan. 
 

Scenario 1: per 10 januari volledig open 

De overheid besluit op 3 januari dat het basisonderwijs weer volledig open-

gaat. Op maandag 10 januari zijn alle kinderen weer welkom op school en in 

de klas. 
 

Scenario 2: scholen blijven dicht en per 10 januari onderwijs op afstand 

De overheid besluit op 3 januari dat de scholen dicht blijven waarbij wordt 

overgeschakeld naar onderwijs op afstand. In dat geval zullen we als team 

maandag 10 januari gebruiken om het onderwijs op afstand verder te organi-

seren. In de loop van maandagochtend ontvangt u hierover meer informatie 

via de leerkracht van uw kind(eren). U moet hierbij denken aan informatie 

over de lesmaterialen, het uitdelen van computerdevices en een rooster voor 

de online lessen. Bij dit scenario verzorgen wij vanaf maandag 10 januari weer 

noodopvang voor kinderen in een kwetsbare positie en voor kinderen van ou-

ders in cruciale beroepen. 
 

Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen 

U kunt uw kind(eren) dan vanaf dinsdag 4 januari aanmelden voor de nood-

opvang door uiterlijk donderdag 6 januari een mailbericht te sturen naar: vlie-

gerdt@edumarevpr.nl 
 

Geeft u in dit mailbericht het onderstaande aan: 

1. Voor welke dagen u gebruik wilt maken van de noodopvang. 

2. Voor welke kinderen u gebruik wilt maken van de noodopvang. 

3. Op welk telefoonnummer u op deze dagen goed bent te bereiken in geval 

van nood. 

Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, zullen wij die verwerken. 
 

Noodopvang voor kinderen in een kwetsbare positie 

Voor de noodopvang van kinderen in een kwetsbare positie nemen we als 

school vóór 7 januari contact op met de betreffende ouders. Mocht u zich zor-

gen maken over uw kind, dan kunt u uiteraard ook zelf contact opnemen met 

de school. 
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Wijzigingen in groep 5-6 

Juf Iris en juf Barbara gaan na de kerstvakantie weer beginnen. Hun zwanger-

schapsverlof eindigt ongeveer gelijk. We wensen ze veel succes bij hun start.  

We danken juf Netty en juf Carla voor hun inzet. Juf Netty gaat invallen in 

groep 3 in Rockanje. Juf Carla zullen we het komende half jaar nog maar wei-

nig zien. Zij heeft de afgelopen periode twee keer zoveel gewerkt en daar-

mee zitten haar dagen er voor dit schooljaar grotendeels op.  

 

Hoe voorkomt u een leesdip bij uw kind? 

Juf Rianne deelde op Parro belangrijke informatie om het lezen van onze leer-

lingen te stimuleren. We vragen er in deze nieuwsbrief nogmaals aandacht 

voor.  

   

Drie weken niet of nauwelijks lezen heeft direct en indirect invloed op het le-

ren en de kennis van uw kind. Als uw kind blijft lezen, blijft het technisch leesni-

veau op peil, maar groeit ook de woordenschat van uw kind. Uw kind leert 

nieuwe woorden en vergroot zijn/haar kennis. 

Daarnaast is lezen ook gewoon heel leuk en ontspannend!! 

 

Hoe kunt u uw kind stimuleren om te lezen?  

Hieronder enkele tips: 

• Gebruik verschillende 

vormen van lezen zo-

als stil lezen, duo le-

zen, voor-koor-door 

lezen, theaterlezen en 

voorlezen. 

• Plan dagelijks een 

kwartiertje tot half 

uurtje tijd in voor het 

lezen 

• Gebruik een leesbin-

go (zie foto of google 

naar een ander voor-

beeld) 

• Maak samen iets lek-

kers en laat uw kind 

het recept lezen en 

volgen. 

 

Bol.com 

Nu de scholen weer dicht zijn, heeft ook Bol weer een leuke actie. Je kunt na-

melijk superleuke kinder e-books en kinder luisterboeken voor maar 1 cent 

downloaden!  

 

Heel veel leuke kinderboeken voor 1 cent 

Iedere week zijn er nieuwe e-books en luisterboeken te downloaden. Deze 

keer kun je kiezen uit de volgende titels: 

 

Dikkie Dik: Lente, zomer, herfst en winter Heer ridder Louis en de vreselijke vrouwe 

Woezel en Pip – 5 minuten verhaaltjes Razende recordbrekers 

Boer Boris in de sneeuw Superjuffie op Safari 

Hond vs Kat Mees Kees In de gloria 

Van snoepjesproever tot matrassentester Nila en het antwoord op echt alles 

De allerbeste uitvinding van de hele we-

reld 

De regels van Floor 

Mijn dikke vette zombiegoudvis De held van Fabel 

Opgepast, ik lust een hele boekenkast: De kinderen van De Grote Beer – groep 3 

Dummie de mummie – Een jonge prins in het oude Egypte 

De magische apotheek – Het mysterie van de zwarte bloem 

De spookspeurders en de moestuinvandalen 
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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 

De leerlingenraad 

Het was de wens van de leerlingenraad om de kerstcommissie te helpen bij 

de organisatie van het kerstfeest. De schoolsluiting en, daarmee samenhan-

gend, de vervroegde kerstviering maakte dat er snel geschakeld moest wor-

den. Gelukkig hebben Aivan, Saar, Preza en Phoebe kunnen helpen bij de 

voorbereiding en het opruimen.  

 

Waardering 

Op weg naar de feestdagen moeten we constateren dat het opnieuw geen 

gewoon schooljaar is. Daarom willen we deze brief graag gebruiken om een 

woord van dank uit te spreken voor de fijne samenwerking. Dankzij de geza-

menlijke inzet, flexibiliteit en saamhorigheid van iedereen (medewerkers, leer-

lingen, ouders en samenwerkende partijen) is het gelukt om het belang van 

onze kinderen en goed onderwijs voorop te stellen. Daar mogen we bijzonder 

trots op zijn!  

 

Wanneer de directie aanwezig is 

Onder voorbehoud van maatregelen is Ger is op dinsdag 11, donderdag 20, 

dinsdag 25 en donderdag 27 januari aanwezig en Patricia op dinsdag 11, 

woensdag 19 en dinsdag 25  januari. Voor vragen kunt u ze mailen en een 

eventuele (digitale) afspraak is zo gemaakt.  

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 28 januari.   

 

 

Het team van De Vliegerdt wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuw-

jaar 

 

 

 

 

Agenda:  

 

 23-12 Nieuwsbrief 5 

 24-12 Vrije dag voor leerlingen en personeel 

 25-12 tot en met 07-01 kerstvakantie 

 03-01 persconferentie 

 10-01 Weer beginnen (onder voorbehoud maatregelen) 

 18-01 Kijkochtend tot 9 uur (onder voorbehoud maatregelen) 

 28-01 Nieuwsbrief 6 

 

 

 

 


