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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over het hoofdluiscontrole beleid, een vra-

genlijst van kinderopvang Nissewaard, wat we gaan doen met de uitslag soci-

ale veiligheid, de team cursus klaskit, de studiedag van dinsdag a.s., meer 

over de kijkochtend, formatie en groepsverdeling, wanneer de directie aan-

wezig is en wanneer de volgende nieuwsbrief verschijnt. 
 

Hoofdluiscontrole beleid 

Na de meivakantie zijn we weer gestart met de check op hoofdluis. Twee jaar 

lang was dit niet mogelijk in verband met Corona maatregelen.  

Juist daarom voor iedereen die nieuw is op school nog even kort ons hoofdluis-

beleid. Vrijwilligers checken na een vakantie van een week of langer het haar 

van uw kind. Zo mogelijk lichten we u een dag van tevoren in over de contro-

le, zodat u er rekening mee kunt houden met bijvoorbeeld het invlechten van 

haar. Voor de controle is het makkelijker als kinderen geen ingewikkelde kap-

sels hebben op zo’n dag.  
 

De vrijwilligersgroep communiceert met de groepsleerkracht als er hoofluis 

wordt geconstateerd bij een leerling.   
 

Hoofdluis is niet gevaarlijk, maar wel lastig. Er is geen reden tot paniek als er bij 

uw kind hoofdluis aangetroffen wordt. De leerkracht informeert u hier over en 

uw kind krijgt een brief met behandeltips mee naar huis. Na behandeling is het 

probleem vaak opgelost.  
 

Als er in de groep een besmetting wordt aangetroffen geven we ook de 

groep een brief mee met daarin tips en een oproep het haar van uw kind ex-

tra goed in de gaten te houden gedurende deze periode. Op deze manier 

denken we het probleem snel op te lossen.   
 

Vragenlijst  

Stichting kinderopvang Nissewaard vangt BSO kinderen van onze school op. 

Momenteel vangen ze de kinderen van de Vliegerdt op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag op in BSO de Tweespan. Op woensdag is de opvang 

gesloten.  
 

Ze willen onderzoeken of ouders voldoende opvangmogelijkheden ervaren of 

meer willen afnemen. Daarnaast willen ze onderzoeken hoeveel ouders er op 

woensdag opvang willen afnemen, zodat ze daar de opvangdagen op kun-

nen aanpassen. 

Daarom vragen ze u of u de volgende korte enquête wil invullen (enquête 

past zich aan aan uw antwoorden):  https://tinyurl.com/mrndm3bc  

U heeft tot en met vrijdag 10 juni 2022 de tijd om het formulier in te vullen. Voor 

vragen kunt u terecht bij Kinderopvang Nissewaard,  Bloemendaele 2a, 3218 

XA Heenvliet 0181-663818. Namens de kinderopvang bij voorbaat dank voor 

uw hulp!  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Q0U_zpxQhEaoJ-A-BBTVxewZpRa-7KRNj5JLZ0_HeJtUQ1BYT1pWNk1TUzdUUTM1NEdKRFBMVlBEVi4u
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Sociale veiligheid ouders en leerlingen  

We denken met een nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling 

tegemoet te komen aan de verbeterpunten uit de ouderpeiling en leerling-

peiling Sociale Veiligheid.  

 

De belangrijkste verbeterpunten waar school de norm niet haalde en die 

door ouders als onvoldoende werden beoordeeld waren:  

• Mijn kind durft er iets van te zeggen als andere kinderen hem/haar 

pesten;  

• Mijn kind durft er iets van te zeggen als kinderen anderen pesten;  

• Mijn kind helpt andere kinderen als ze gepest worden.  

Ook de leerlingen scoorden op de vraag  ‘Ik help kinderen als ze gepest 

worden’ onvoldoende.  

 

Werk aan de winkel, vinden we. Als dit de belangrijkste verbeterpunten op 

het gebied van sociale veiligheid zijn, dan denken we dat zo’n methode 

heel erg kan helpen. Onze huidige methode ‘Goed gedaan’ is verouderd 

en zo’n nieuwe methode leert kinderen op eigentijdse wijze met dergelijke 

problematiek om te gaan. Dan is een nieuwe lesmethode volgens ons een 

kansrijke weg naar verbetering.  

 

Het team heeft bovendien aangegeven zich te willen verdiepen in het zoe-

ken naar een passende methode die goed/makkelijk te integreren is in onze 

manier van werken.  

 

Heel erg bedankt voor uw feedback en we houden u uiteraard op de hoog-

te van de voortgang van het verbeterplan.  

 

Teamcursus Klaskit 

Op 18 mei heeft het team de derde en voorlopig laatste cursusmiddag Klas-

kit gevolgd. De juffen hebben deze laatste bijeenkomst veel tijd besteed 

aan uitwisseling m.b.t. de oefenopdrachten waarmee ze de laatste tijd aan 

de slag zijn geweest. We hebben geslaagde oefeningen/lessen met elkaar 

gedeeld. Aan het eind van de middag werden de certificaten aan alle cur-

sisten uitgereikt. Op de foto hieronder de cursusleider en teamleden van zo-

wel Vliegerdt als Markenburg met hun certificaat! 
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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 

Studiedag dinsdag 7 juni 

Aanstaande dinsdag is het studiedag. Alle kinderen hebben deze dag vrij. 

De juffen gebruiken deze dag om het afgelopen schooljaar te evalueren en 

plannen te maken voor het nieuwe schooljaar. Alle plannen en ideeën ko-

men terecht in het jaarplan voor het nieuwe schooljaar. Dat plan kunt u zelf 

bekijken. Na de zomer wordt dat namelijk gepubliceerd op de website, na-

dat de MR er naar heeft kunnen kijken en er mee ingestemd heeft.   

 

Kijkochtend op woensdag 15 juni  

Op woensdag 15 juni organiseren we eindelijk weer een inloop/kijkochtend. 

U bent van harte welkom om vanaf half 9 tot 9 uur een kijkje te komen ne-

men in de klas van uw zoon of dochter. Zo kunt u van dichtbij ervaren hoe 

het toegaat in de klas. 

 

Formatie en groepsverdeling  

Na de MR vergadering van 16 juni horen de kinderen de definitieve groeps-

verdeling en leerkrachtverdeling. Bij ons op school streven we er naar om 

altijd eerst de MR te informeren en hun instemming te verkrijgen op ons plan. 

We zullen u op vrijdag 17 juni via Parro laten weten hoe we de groepen ver-

delen en wie wanneer voor welke groep staat.  

 

Wanneer de directie aanwezig is 

Ger is op dinsdag 7, woensdag 15, donderdag 16, woensdag 22, dinsdag 28 

en donderdag 30 juni aanwezig en Patricia op dinsdag 7, donderdag 16, 

maandag 20 en donderdag 30 juni. Voor vragen kunt u hen mailen en een 

eventuele (digitale) afspraak is zo gemaakt.  

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende en laatste nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op vrijdag 1 

juli   

 

 

 

 

Agenda: 

 

 03-06 Nieuwsbrief 10 

 06-06 Pinksteren (alle kinderen vrij) 

 07-06 Studiedag (alle kinderen vrij)  

 09-06 MR vergadering  

 15-06 Kijkochtend tot 9 uur 

 15-06 Rapporten mee 

 20-06 Week van de rapportgesprekken 

 24-06 Zomerfeest 

 01-07 Nieuwsbrief 11 

 

 


