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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de coronamaatregelen, GVO en HVO, 

sociale veiligheid vragenlijst, HPS, project afval, ophalen statiegeld flessen, 

project afval en afsluiting, lentefeest, wanneer de directie aanwezig is en wan-

neer de volgende nieuwsbrief verschijnt. 

 

Coronamaatregelen 

Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee 

keer per week preventief een zelftest te doen vervalt vanuit de overheid. Wel 

blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen. We geven vanaf vol-

gende week dan ook geen zelftesten meer mee naar huis. Het blijft wel moge-

lijk in elke groep om zelftesten voor uw kind(eren) te vragen. Dit mag uw kind 

zelf bij de leerkracht doen of u stuurt de leerkracht een bericht. We geven dan 

steeds een aantal testen per keer mee naar huis.  

 

GVO en HVO 

Op dinsdag 29 maart krijgen de leerlingen van groep 2 t/m 7 een brief en aan-

meldformulier voor GVO (godsdienst) of HVO (humanistisch vormingsonder-

wijs) mee. We verzoeken u het aanmeldformulier uiterlijk vrijdag 8 april in te 

leveren bij de juf.  

 

Op de website van de school staat veel informatie over beide keuzevakken.  

Hiervoor gaat u naar het menu Algemene informatie en daar naar GVO en 

HVO.  

 

Sociale veiligheid vragenlijst 

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich veilig voelen op school. Daar-

om horen we graag van u hoe uw kind dit ervaart en wat we beter kunnen 

doen.  

 

Zoals beloofd ontvangt u  volgende week via de mail een vragenlijst. U treft er 

vragen aan over het optreden van de leraar, pesten, ongewenst gedrag, 

communicatie en COVID-19. U kunt anoniem deelnemen aan het onderzoek, 

dus uw antwoorden worden niet bekend gemaakt bij de school, de leraar of 

de leerlingen. Het liefst hadden wij voor ieder kind een aparte vragenlijst uitge-

zet. Dit is echter zo complex dat we gekozen hebben voor één lijst per gezin. 

Als u onverhoopt meerdere uitnodigingen ontvangt, vragen we u de lijst toch 

maar één keer in te vullen en wel  voor uw oudste kind. 

 

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

vestigen op hoe we als school/leerkrachten reageren op pestgedrag. U gaf 

aan dat we hier niet alleen nog alerter op moeten zijn, maar ook duidelijker 

moeten communiceren hoe we omgaan met dergelijk gedrag.  

 



Nieuwsbrief OBS De Vliegerdt 2021-2022 nieuwsbrief 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We denken dat we daar inmiddels een stap in gemaakt hebben en hopen 

dat het u opgevallen is dat we de lijnen hierover heel kort houden. De pei-

ling uit 2020 heeft ook opgeleverd dat we in groep 5-6 destijds een Rots en 

Water training ingezet hebben om leerlingen te leren wat weerbaarheid in-

houdt. Onze wens was om hierover een informatieavond te organiseren, 

maar corona maakte dit destijds onmogelijk. 

 

Bovenstaande geeft aan dat uw mening voor ons heel belangrijk is. U helpt 

ons dan ook enorm door de vragenlijst in te vullen. Hoe meer respons, hoe 

betrouwbaarder het resultaat. We wensen u veel succes met het invullen 

komende week en danken u bij voorbaat voor deelname. 

 

HPS traject 

Een school waar álle leerlingen leren. Een school waar goed en waardevol 

onderwijs wordt gegeven. Dat is waar wij van obs De Vliegerdt de komende 

jaren nog meer de nadruk op willen leggen.  

Een aantal van ons zijn gestart met het HPS (high performing school. In het 

Nederlands, een goed presterende school) traject. Dit is een ontwikkelpro-

gramma voor de directies en leerkrachten. Bij ons volgen Patricia en Rianne 

deze cursus. Het HPS-programma is een wetenschappelijk onderbouwd ver-

anderprogramma dat al meer dan 15 jaar bestaat. In hoofdzaak leren onze 

cursisten meer over  de onderzoeken die zijn gedaan naar wat echt werkt 

om kinderen beter te laten leren. Met die kennis, aangevuld met kennis over 

wat goed onderwijs inhoudt, kunnen we veel beter onderbouwde keuzes 

maken wat we wel of in de toekomst juist niet meer willen doen om de leer-

lingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun stap naar het voortgezet 

onderwijs.  

 

Ophalen statiegeldflessen 

Wij zijn ontzettend trots op de kinderen. De actie was kort en hevig en een 

groot succes! Met zijn allen hebben we in 2 weken tijd maar liefst €188,40 op-

gehaald! 

Iedereen bedankt voor de hulp, kinderen, ouders, dorpsbewoners en natuur-

lijk supermarkt Robbemont die hier goed bij geholpen heeft. Bedankt alle-

maal hiervoor! Het geld is inmiddels overgemaakt naar giro 555 voor Oekra-

ïne 

 

Project afval en afsluiting 

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

kinderen zijn afgelopen twee weken zeer leerzaam en hard aan het werk 

geweest met van alles rondom afval. Vandaag hebben ze hun afsluitende 

werkstuk afgemaakt, wat op dinsdag op de eigen tafel in de klas getoond 

wordt aan belangstellenden.  

 

Dit is de eerste keer sinds jaren dat we zonder beperking de school openen 

voor belangstellenden. Graag willen we wat tips meegeven voor deze in-

loopavond. We zijn open van 18.30 uur tot 19.30 uur. Spreid uw bezoek a.u.b. 

Om 19.20 uur kunt u net zoveel bekijken als om 18.30 uur. Probeer het aantal 

personen in een lokaal beperkt te houden. Is het druk, bezoek dan eerst een 

minder bevolkt lokaal. Verder gelden de basisregels natuurlijk.  
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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 

Wij zorgen voor ventilatie en op die manier voor voldoende frisse lucht in de 

lokalen. Veel plezier op de kijkavond.   

 

Lente feest  

Dit jaar vieren we de start van de lente op locatie! Op donderdagochtend 

14 april gaan we met alle leerlingen naar Camping 't Weergors in Hellevoet-

sluis om daar het Boer Wout natuurpad te wandelen. Tijdens deze route leren 

de kinderen van alles over de natuur. De kinderen nemen deze dag gewoon 

hun eigen lunch mee, tussendoortje wordt voor gezorgd.  

 

Groetjes van de Lente commissie.  

 

Nieuwsgierig naar het Boer Wout pad? Neem een kijkje op de website: 

https://www.weergors.nl/nl/natuurpad 

 

Wanneer de directie aanwezig is 

Ger is op dinsdag 29 maart, dinsdag 5, donderdag 7, woensdag 13, dinsdag 

19 en donderdag 21 april aanwezig en Patricia op maandag 4, donderdag 

14 en woensdag 20 april.  Voor vragen kunt u hen mailen en een eventuele 

afspraak is zo gemaakt.  

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 april   

 

 

 

Agenda: 

 

 25-03 Nieuwsbrief 8 

 14-04 Lente feest 

 15-04 Goede Vrijdag 

 18-04 Tweede Paasdag  

 22-04 Koningsspelen 

 22-04 Studiemiddag (alle kinderen om 12 uur uit) 

 22-04 Nieuwsbrief 9 

 25-04 t/m 06-05 Meivakantie 


