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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de coronamaatregelen, teamcursus 

klaskit, Mission Symphonic, project afval, peiling sociale veiligheid, wanneer 

de directie aanwezig is en wanneer de volgende nieuwsbrief verschijnt. 

 

Coronamaatregelen 

Ondanks de versoepelingen toch nog een keer een artikel over de maatrege-

len. Op dinsdag  15 februari heeft het kabinet flinke versoepelingen van de 

coronamaatregelen bekend gemaakt. Er is voor gekozen om de versoepelin-

gen in stappen in te voeren; het eerste deel per vrijdag 18 februari en het 

tweede per vandaag, vrijdag 25 februari. Via Parro hebben we weer gegeven 

wat dit betekent voor onze school: 

• Pauzes worden niet langer gespreid en tussen groepen mag weer wor-

den samengewerkt. 

• Ouders, verzorgers en andere externen zijn weer welkom in de school 

• Teamvergaderingen zijn weer mogelijk in de school.  

• De isolatieduur na besmetting wordt ingekort naar 5 dagen (indien 24 

uur klachtenvrij).  

 

Start in de ochtend blijft zoals het is   

De pandemie heeft opgeleverd dat we heel rustig starten ’s ochtends en daar 

zijn we blij mee. Er heerst rust, we kunnen direct beginnen met onze lessen, on-

derbouw leerlingen worden er heel zelfstandig van om hun spulletjes zelf te 

organiseren voor de start en alle aandacht van de leerkracht gaat naar de 

leerlingen. We houden deze regel daarom aan. Een uitzondering op de regel 

is als uw kind jarig is, dan kunt u met uw kind gezellig  mee naar binnen lopen. 

Dit geldt ook voor de eerste  schooldag van een nieuwe leerling. Natuurlijk 

kunt u na school ook gewoon binnen lopen en een afspraak maken met de 

juf. Juist na schooltijd is daar ruimte voor.     

 

Dringend advies mondkapjes en afstand houden vervalt 

Vanaf vandaag geldt er geen dringend advies meer voor het gebruik van 

mondkapjes in school. Ook vervalt dan het advies om afstand te houden. 

Voor iedereen blijft het uiteraard wel mogelijk om ter bescherming een mond-

kapje te dragen en afstand te bewaren.   

 

Basisregels blijven  

De basisregels blijven gelden, dat betekent handen wassen, hoesten en nie-

zen in de elleboog, geen handen schudden, met klachten testen en thuisblij-

ven na een positieve test.   

 

Zelftesten blijven en worden uitgebreid  

Daarnaast blijft voor onderwijspersoneel en leerlingen vanaf groep 6 het  
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dringende advies van kracht om twee keer per week een preventieve zelf-

test te doen. Hiervoor blijven de zelftesten beschikbaar. Ook voor alle ande-

re leerlingen van groep 1 tot en met 5 bieden we na de vakantie twee zelf-

testen per week aan. U kunt bij de leerkracht aangeven of u hiervan gebruik 

wilt maken. Uw kind krijgt de testen dan mee naar huis. 

 

Goed ventileren   

De aanvoer van verse lucht in de klaslokalen blijft belangrijk. Ramen en deu-

ren zullen dan ook regelmatig worden opengezet.    

 

Meer informatie  

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-

en-kinderopvang 

 

Teamcursus Klaskit 

Het vak van leerkracht verandert voortdurend, onder andere omdat weten-

schappers steeds meer ontdekken over de werking van ons brein en in ver-

band daarrmee over het leren van kinderen. Die kennis heeft natuurlijk in-

vloed op het vak van leerkracht. Zij houden zich immers dagelijks bezig met 

het leren van de kinderen. 

 

Juist daarom hebben we als team ingeschreven voor een cursus die onze 

vakkennis hierover vergroot, Klaskit genaamd. De cursus start op 7 maart. Up-

to-date blijven is belangrijk, vinden we.   

 

De eerste bijeenkomsten gaan over het nadenken en het leren van kin-

deren. Een van de belangrijkste manieren om te leren? Dat is nadenken en 

spijtig genoeg is daarbij de regel vaak: hoe meer je moet nadenken, hoe 

meer je leert.  

 

In deze cursus gaat het team samen met de cursusleiders aan de slag om 

een vertaling te maken naar onze klassen en onze school en zoeken we ant-

woord op de volgende vragen: Waarom is leerlingen laten nadenken be-

langrijk? Wat is de link tussen denken en leren? Hoe kun je iedereen in de 

klas laten nadenken? In deze eerste bijeenkomsten gaan we aan de slag 

om leerlingen te ‘doen denken’! 

 

Mission Symphonic 

Op donderdag 24 maart gaat groep 7-8 op excursie naar de voorstelling 

‘Kraak de code’ waarbij ze met de bus naar Rotterdam vertrekken en een 

bezoek brengen aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest in de Doelen. 

Met het muziekproject Mission Symphonic maken leerlingen kennis met de 

wereld van de klassieke symfonische muziek.  

 

Tijdens de voorstelling worden de leerlingen meegenomen in de muziek die 

ze kennen uit de onlinevideo’s en zingen ze melodieën die ze tijdens een 

workshop in de klas hebben geleerd. Misschien lukt het ze om samen met de 

geheim agenten de code te kraken? U hoort meer over deze inspirerende 

excursie via Parro 7-8.  

 

Project afval 

Op 9 maart starten wij met ons schoolproject. Dit jaar werken wij aan het 

thema afval. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen en hebben al leu-

ke en leerzame activiteiten gepland. Eén activiteit betreft knutselen met kos-

teloos materiaal. We verzamelen daarom komende weken kosteloos materi-

aal. Helpt u mee? Als u kosteloos materiaal meegeeft dan wel graag 

schoongemaakt/schoongespoeld. U kunt de spullen meegeven aan uw 

kind. Het project wordt afgesloten met een kijkavond op dinsdag 29 maart. 

Via Parro meer hierover.  
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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 

Peiling sociale veiligheid 2022 

Na de vakantie ontvangt u via de mail een uitnodiging voor het invullen van 

een vragenlijst over sociale veiligheid bij ons op school. We vinden dat na-

melijk een erg belangrijk thema, daarom peilen we dit elke twee jaar. We 

vragen nu alvast aandacht hiervoor, want hoe meer ouders dit invullen hoe 

betrouwbaarder het resultaat. Met de uitslag gaan we aan de slag en ver-

beteren we ons als school.  

 

Uit de vorige peiling hebben we geleerd dat we meer aandacht dienen te 

vestigen op hoe we als school/leerkrachten reageren op pestgedrag onder 

leerlingen. We hebben het idee dat we hier niet alleen heel alert op moeten 

zijn, maar ook duidelijker moeten communiceren naar u. We hopen dat we 

daar inmiddels een stap in gemaakt hebben. De vorige peiling uit 2020 heeft 

concreet opgeleverd dat we in groep 5-6 een Rots en water training ingezet 

hebben om leerlingen te leren wat weerbaarheid inhoudt. Onze wens was 

om hier ook een informatieavond over te organiseren, maar corona maakte 

dit onmogelijk.   

 

Binnenkort kunt u dus wederom zo’n vragenlijst verwachten in uw mailbox. 

Help ons a.u.b. door deze anonieme vragenlijst in te vullen. 

 

Wanneer de directie aanwezig is 

Ger is op donderdag 10, dinsdag 15, donderdag 17, woensdag 23 en dins-

dag 29 maart aanwezig en Patricia op dinsdag 8, donderdag 17, woensdag 

23 en dinsdag 29 maart. Voor vragen kunt u ze mailen en een eventuele 

(digitale) afspraak is zo gemaakt.  

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 25 maart.   

 

 

 

 

Agenda:  

 

 25-02 Nieuwsbrief 7 

 28-02 t/m 04-03 Voorjaarsvakantie 

 07-03 Weer beginnen 

 14-03 Start project 

 14-03 OV vergadering 

 21-03 Tweede projectweek 

 24-03 Excursie groep 7-8 naar de Doelen 

 25-03 Nieuwsbrief 8 

 


