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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over een corona update, de oudertevreden-

heidpeiling en het verzoek die a.u.b. in te vullen, de nieuwe website, GVO/HVO, 

de Koningsspelen, wanneer de directeur aanwezig is en wanneer de volgende 

nieuwsbrief verschijnt.  

 

Corona update 

Nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus, zegt onze rege-

ring. Daarom besloot het kabinet dinsdag niet verder te versoepelen. Ze houden 

vast aan de maatregelen waarvan ze zien dat ze werken. Wel voert de over-

heid kleine correcties uit op een aantal al bestaande maatregelen, zoals het 

verschuiven van de avondklok naar een later tijdstip. Men kijkt wel vooruit, "Als 

over een week blijkt dat cijfers meevallen, dan zullen we niet aarzelen om onze 

voornemens met de terrassen, winkels en onderwijs naar voren te halen", aldus 

Rutte.  Na de persconferentie van 13 april weten we of er voor onze school ook 

versoepeling mogelijk is. Voor nu verandert er niets en blijven onze maatregelen 

zoals eerder afgesproken.  

 

Ouder tevredenheidspeiling 2021 

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is voor ons 

erg belangrijk. 
 

Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden is uw mening voor ons 

van belang. Op 15 maart stuurden we u via mail een uitnodiging voor een Ou-

derpeiling. We willen namelijk weten wat u belangrijk, waardevol en plezierig 

vindt aan onze school èn op welke punten verbetering plaats zou moeten vin-

den. We doen dit tevredenheidsonderzoek met behulp van ons kwaliteitsinstru-

ment WMK van Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. Het voordeel hiervan is dat 

uw antwoorden professioneel en volstrekt anoniem verwerkt worden. Omdat de 

peiling op vele andere basisscholen in Nederland is afgenomen, kunnen de re-

sultaten worden vergeleken met een landelijk gemiddelde. 
 

Het invullen zal ongeveer 10 a 15 minuten van uw tijd vragen. Ook zullen de leer-

lingen van de groepen 5 t/m 8 zo’n vragenlijst invullen. We kunnen zien dat 15 

van de 52 verzonden vragenlijsten zijn ingevuld. We streven naar meer natuurlijk. 

Het liefst horen we van alle respondenten. Daarom sturen we alle respondenten 

die nog niet aan het invullen zijn toegekomen deze week een herinnering. U 

ontvang hiervoor een mail van OBS De Vliegerdt wmk@wmkpo.nl. Het kan zijn 

dat het bericht in de ongewenste mail terechtkomt.  Wilt u ons helpen en de lijst  

alstublieft invullen?  
 

De peiling kan tot en met april ingevuld worden. In de nieuwsbrief van 26 mei 

zullen wij u informeren over wat uit de peiling valt af te leiden en welke verbeter-

punten er uit naar voren zijn gekomen.   
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Nieuwe website 

Onze school heeft sinds eind januari een nieuwe website. We zijn er geweldig 

trots op. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via deze site weer. 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 Aanmelden. Hierna wordt uw naam en e-

mailadres gevraagd. U ontvangt een bevestigingslink en als u daar op klikt 

bent u geabonneerd.  Wij zeggen doen! Het zou geweldig zijn  als elke gezin 

voor de zomer geabonneerd is.  

 

De eerste periode, tot aan de zomer, zullen we de nieuwsbrieven ook via Par-

ro blijven versturen om  iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te brengen 

van nieuws over school.   

 

GVO en HVO 

De kinderen krijgen dinsdag een aanmeldbrief voor aanmelding voor het vrij-

willige keuzevak Godsdienstig of Humanistisch Vormingsonderwijs mee naar 

huis, die we graag uiterlijk 9 april van u willen terug ontvangen.  

 

Het liefst hadden we u via Parro laten inschrijven hiervoor, maar een inschrijf 

formulier kunnen we op dit moment nog niet via Parro  verzenden en terug-

ontvangen. Vandaar op papier.  

 

Bij het vak GVO maken kinderen kennis met het christendom (en andere 

godsdiensten) en de bijbel. Dit onderwijs biedt leerlingen de kans om begrip 

en respect op te bouwen voor de godsdienst of overtuiging van anderen. Zo 

worden ze voorbereid op het innemen van hun eigen rol in een samenleving 

die multicultureel en multireligieus is. 

 

In HVO wordt gewerkt vanuit het humanisme als inspiratiebron. Het humanis-

me is een wereldse levensbeschouwing (niet religieus), die de menselijke 

waardigheid centraal stelt. Zelfbeschikking, vrijheid en verantwoordelijkheid, 

betrokkenheid en gelijkwaardigheid zijn hierbij kernwoorden. 

Meer informatie over de lessen vindt u op onze website https://

www.devliegerdt.nl/index.php?section=24&page=198 en in de brief bij het 

formulier.  

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 23 april staan de jaarlijkse Koningsspelen gepland. We volgen alle 

ideeën van de online Koningsspelen, zoals de televisie-opening, het Konings-

spelen-lied en de bijbehorende dans, het online beweegprogramma en de 

knutsel-/ kleuropdrachten in de eigen klas. 

 

https://www.devliegerdt.nl/index.php?section=24&page=198
https://www.devliegerdt.nl/index.php?section=24&page=198
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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 

Gedurende de dag gaan we om de beurt met de eigen groep het plein op 

voor verschillende spelletjesactiviteiten. We mengen de verschillende groe-

pen niet. Op deze manier werken we, zoals we deze hele periode werken: 

alleen in de eigen groep!  

 

De lestijden zijn vanaf 8.30 uur tot 14.30 uur met zelf meegebrachte lunch. Tus-

sendoor krijgen de kinderen wat lekkers van de Koningsspelencommissie. 

We zouden het op prijs stellen als de kinderen in een mooie oranje outfit naar 

school komen. 

 

Lente-ontbijt 2021  

Beste ouders, 

 

Op donderdag 1 april om 8.30 uur zal het lente-ontbijt op school plaatsvinden. 

De kinderen krijgen op school een ontbijt en hoeven hiervoor dus niets van 

thuis mee te nemen. 

’s Middags knutselen we in de klas met de kinderen en om 14.30 uur zijn ze uit. 

Graag wel een pauzehap en lunchpakket meegeven. 

Op deze dag mag iedereen in pyjama of onesie naar school komen, dit is 

geen 1 april grap. En misschien heeft de paashaas ook nog wel wat eitjes ver-

stopt voor iedereen. 

 

Groetjes van de Paascommissie. 

 

Aanwezigheid directeur 

De directeur is op dinsdag 30 maart, donderdag 1, donderdag 8, maandag 

12, woensdag 14, dinsdag 20, donderdag 22 en vrijdag 30 april op school 

aanwezig. Voor vragen kunt u hem mailen en een eventuele (digitale) af-

spraak is zo gemaakt 

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 30 april 2021.  

 

 

 

Agenda:  

 26-03 Nieuwsbrief 8 

 02-04 Goede Vrijdag (alle kinderen vrij) 

 05-04 Pasen (alle kinderen vrij) 

 12-04 MR vergadering 

 20-04 Week van de eindtoets Route 8 

 27-04 Koningsdag (alle kinderen vrij) 

 30-04 Nieuwsbrief 9 

 30-04 Studiemiddag (Deze middag gaat wel door!) (alle kinderen vrij)  

 3 t/m 14 mei Meivakantie 

 17-05 Weer naar school 

 

 


