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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: school blijft zeker tot en met 5 februari 

dicht, activiteiten die niet door gaan, schoolmaatschappelijk werk, de nieuwe 

website, aanmelden hiervoor, foto’s, indeling en tenslotte, het nieuwe  netwerk, 

info over de rapporten, wanneer de directeur aanwezig is en wanneer de vol-

gende nieuwsbrief verschijnt.  

 

School blijft zeker tot en met 5 februari dicht 

De scholen en kinderopvang blijven tot zeker 8 februari 2021 dicht. De basis-

scholen blijven in ieder geval tot en met vrijdag 5 februari 2021 onderwijs op af-

stand verzorgen. Voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cru-

ciaal beroep is er in deze periode noodopvang in Heenvliet op de Ravelinde 

mogelijk. Via deze link kunt u uw kind hiervoor opgeven tot en met 5 februari.  

 

In de eerste weken hebben we vooral ingezet op het herhalen van bekende 

lesstof. Nu het langer gaat duren, zal er stap voor stap ook nieuwe lesstof wor-

den aangeboden waar dat mogelijk is. 

 

We willen u graag meegeven dat we alles op alles zetten om uw kind zo goed 

mogelijk te begeleiden in deze periode, maar dat het onderwijs op afstand 

geen volwaardig alternatief is voor de normale situatie. Misschien heeft u zorgen 

over het schoolwerk en de schoolresultaten. In het belang van uw kind(eren) 

vragen we u: zorg voor vrolijkheid en plezier met elkaar. 

 

Wij realiseren ons dat de schoolsluiting grote druk kan zetten op de thuissituatie 

en dat veel ouders hun handen vol hebben om hulp bij het thuisonderwijs en 

het eigen werk te combineren. Mocht het dan even niet lukken, dan is daarvoor 

alle begrip. Neemt u dan gerust contact op met de leerkracht van uw kind

(eren) om te kijken wat er wél mogelijk is. 

 

In de komende weken houden we u zoals gewoon via Parro op de hoogte over 

het lesprogramma en blijven we u op de hoogte houden van de algemene ont-

wikkelingen via Parro of nieuwsbrief. Verder willen wij iedereen bedanken voor 

de complimenten die de leerkrachten ontvangen. Dat doet ons goed. 

 

Activiteiten die niet door gaan 

Op woensdag 11 februari staat een studiedag gepland, maar studiedagen 

gaan in deze periode niet door. Het wordt daarom een dag waarop gewone of 

online lessen worden gegeven, dit afhankelijk van het besluit van de regering 

over de school-sluiting. De juffen hebben een lesprogramma gepland voor deze 

dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/y24vnkum
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Nieuwe website 

Zoals al  eerder aangekondigd  is de school bezig met een nieuwe website. 

We kunnen meedelen dat de nieuwe website sinds deze week live is. Achter 

de schermen zijn  we al enige tijd druk geweest met het vullen van de site en 

het verhuizen van de domeinnaam naar een nieuwe registrar. We denken 

dat we  zo goed als klaar zijn met de teksten, maar het kan natuurlijk zijn dat 

we iets over het hoofd zien. Daarom horen we graag van u. Als u op- of aan-

merkingen heeft over de site, stuurt u uw feedback dan naar school, naar 

vliegerdt@primovpr.nl  a.u.b..   

 

Aanmelden  

Het mooie van de nieuwe site is, dat alles weer naar behoren werkt. U kunt 

zich dus vanaf nu ook weer abonneren op de nieuwsbrief.   Dat was op de 

oude site al  heel lang niet meer mogelijk. Aanmelden vinden wij heel fijn en 

gaat heel gemakkelijk. 

U klikt in het nieuwsbrief scherm op de website op de knop ‘Aanmelden’. Hier-

na wordt uw naam en e-mailadres gevraagd. U ontvangt een bevestigingslink 

en als u daar op klikt, bent u aangemeld. Wij zeggen doen! Het zou geweldig 

zijn  als elke gezin eind februari geabonneerd is.  

De eerste periode, tot aan de zomervakantie, zullen we de nieuwsbrieven ook 

via Parro blijven versturen om  iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te 

brengen van het reilen en zeilen van school.  

 

Foto’s 

En hoe zit het met foto’s op de nieuwe site? Dat is jammer, maar van de pri-

vacywetgeving mogen we foto’s van leerlingen alleen delen achter een 

wachtwoord. Dat doen we niet via de site, maar via Parro. Dat is de veiligste 

manier vinden we. Op de site ziet u nu een stock foto (is letterlijk een “foto op 

voorraad”. Door stockfoto's te gebruiken kunnen we direct een passende foto 

kiezen, in plaats van zelf een fotograaf op pad te sturen.) zonder afbeeldin-

gen van onze leerlingen. Op termijn zullen we de foto’s meer ‘Vliegerdt-eigen’ 

laten zijn. Denkt u hierbij aan foto’s van het gebouw of foto’s waarop de leer-

lingen niet herkenbaar in beeld zijn.  

 

Indeling 

De site is handig ingedeeld. De meest belangrijke informatie vindt u op de 

home  pagina. Daar  ziet u vakken met de  belangrijkste info over onze 

school: de kalender, de nieuwsbrieven en ook heel handig een  Parro logo. 

Als u daar op klikt gaat u direct naar Parro.  

 

Bovenaan de  home pagina ziet u de menu titels : algemeen , documenten , 

het team, nieuws, Parro,  ouders en contact. De titels spreken voor zich, lijkt 

ons. Qua structuur biedt deze site hetzelfde als de oude website.  
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OBS De Vliegerdt 

Achterweg zz 2c 

3216 AB Abbenbroek 

Telefoon:  

0181-662559 

E-mail:  

vliegerdt@primovpr.nl 

Internet:  

www.devliegerdt.nl 

Tenslotte 

We hopen dat we lang van deze site zullen genieten en dat u zich binnen af-

zienbare tijd massaal op de nieuwsbrieven abonneert. 

 

Nieuw netwerk 

De migratie naar het nieuwe netwerk wordt uitgesteld tot 25 maart. Een dag 

zonder ICT is in deze tijd erg ongunstig voor ons onderwijs, vandaar het uitstel. 

 

Met het nieuwe netwerk komen ook nieuwe e-mail adressen, want onze stich-

ting heet sinds augustus immers EduMare. Ons netwerkbedrijf vindt dit ook het 

juiste moment om onze e-mailadressen om te zetten naar de nieuwe naam. 

Binnenkort hoort u hier meer over, zodat u ook in de toekomst de leerkrachten 

en de school per e-mail kunt bereiken 

 

Rapporten 

We zijn dit jaar bezig geweest met het ontwerpen en maken van nieuwe rap-

porten, passend bij onze school en ons onderwijs. We zijn best trots op het re-

sultaat. 

 

U ontvangt de rapporten voorafgaand aan de gesprekken en wel op maan-

dag 15 februari.  

Daarom willen we in diezelfde week graag met u in gesprek. 

 

Het rapport geeft een beeld van hoe uw zoon of dochter gewerkt heeft op 

school in de periode van september tot en met 15 december. U bent van ons 

gewend naast het rapport grafieken van Cito in te kunnen zien. Dat gaat bij 

dit rapport niet, omdat we die toetsen nog niet hebben kunnen afnemen.  

 

Het gesprek bestaat uit twee delen.  

U mag vertellen: 

Wat al heel erg goed gaat op school. 

Wat uw beeld is als ouder/verzorger over de ontwikkeling van uw zoon/

dochter. 

Waar u trots en tevreden over bent. 

De groepsleerkracht vertelt kort hoe zij aankijkt tegen de ontwikkeling van uw 

zoon/dochter op school.  

 

Maandag 15 februari starten de rapportgesprekken. De andere dagen van 

de week worden ook gesprekken gepland. U kunt binnenkort via Parro in-

schrijven hiervoor.  Voor de ouders van groep 8 leerlingen geldt, dat u een 

uitnodiging ontvangt voor het rapportgesprek, het definitief maken van het 

schooladvies en het voltooien van de v.o. aanmelding.  

 

Aanwezigheid directeur 

De directeur is de komende tijd niet op school aanwezig. Voor vragen kunt u 

hem mailen en een eventuele (digitale) afspraak is zo gemaakt. 

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 29 januari 2021.  

Agenda: 

 29-01 Nieuwsbrief 6 

 10-02 Online of gewone lesdag (geen studiedag!) 

 15-02 Rapporten mee en start gesprekken week 

 19-02 Studiemiddag (Gaat wel door!) Alle kinderen vrij 

 19-02 Nieuwsbrief 7 

 22-02 Start voorjaarsvakantie 

 26-02 Einde voorjaarsvakantie 


