
Nieuwsbrief OBS De Vliegerdt 
2020-2021, nieuwsbrief 12                                     15-07-2021 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: nog één keer Corona, wijzigingen direc-

tie, nieuwe leerkrachten, schoolfotograaf, schoolgids, vakanties en studieda-

gen, zomervakantie en wanneer de volgende nieuwsbrief verschijnt.  

 

Nog één keer Corona? 

Minister Slob (Onderwijs) heeft een brief gestuurd naar alle schoolbestuurders, 

schoolleiders, leraren en ondersteunend personeel waarin hij hen meer vertelt 

over de coronamaatregelen na de zomervakantie. Op 13 augustus besluit het 

kabinet over de coronamaatregelen na de zomer, nadat het Outbreak Ma-

nagement Team (OMT) hierover heeft geadviseerd. We informeren u voor de 

start van het nieuwe schooljaar over het hoe en wat.  

 

Wijzigingen directie 

Na de zomervakantie gaat Ger er een klus bij doen. Hij gaat een startende di-

recteur ondersteunen op basisschool de 10e Penning in Vierpolders. Hij blijft 

directeur van De Vliegerdt voor één dag. Om in het volgende schooljaar, met 

behoorlijk wat personele wisselingen, continuïteit en stabiliteit te kunnen waar-

borgen bij ons op school komt Patricia van der Toorn hem één dag in de week 

bijstaan als mededirecteur op De Vliegerdt. Op deze manier leert ze de school 

goed kennen en wie weet ‘smaakt dat in de toekomst naar meer’. We zien uit 

naar een fijne en positieve samenwerking.  

 

Patricia stelt zich hieronder voor:  

Heel trots en blij ben ik dat ik mezelf mag voorstellen als mede directeur van 

obs de Vliegerdt!  

 

Mijn naam is Patricia van der Toorn. Ik heb een man, twee volwassen dochters 

en woon in Brielle. In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden op onze boot, waar-

mee we mooie reizen door Nederland maken.  

 

Ik heb als leerkracht gewerkt in Spijkenisse, Dordrecht, Zuidland, Heenvliet en 

Geervliet. De laatste twee jaar heb ik, naast de opleiding tot schoolleider, er-

varing opgedaan als lid van het managementteam op obs Markenburg. Daar-

naast ben ik leerkracht van groep 8 geweest.   
 

Afgelopen tijd heb ik kennis gemaakt met een aantal leerkrachten van obs De 

Vliegerdt en heb gezien hoe trots zij zijn op de school en met welke passie zij 

hier werken. Ik heb er dan ook veel zin in om samen met het team verder te 

bouwen aan deze mooie school! Samen gaan wij er alles aan doen om uw 

kind een mooie schooltijd te bezorgen!  
 

Ik vind het belangrijk dat u weet dat mijn deur voor u open staat en hoop u 

snel te zien op obs de Vliegerdt! 
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Nieuwe leerkrachten 

Zoals we hierboven meldden gaan er volgend jaar een aantal nieuwe leer-

krachten beginnen. Linda Snoeij en Netty van der Sar vervullen het zwanger-

schapsverlof en zullen waarschijnlijk tot januari 2022  hun werk in 7-8 en 5-6 

doen. Barbara Griffioen en Mieke Klumpert zijn de vaste krachten in groep 5-

6 en 1-2. Ze stellen zich hieronder allemaal kort aan u voor. 

 

Beste ouders/verzorgers,   
 

Volgend schooljaar zullen jullie mij, Linda Snoeij, zien rondlopen op de Vlie-

gerdt. Ik ben 35 jaar, woon in Oostvoorne en ik houd van reizen, sporten en 

leuke dingen doen met mijn dochtertje. Na 10 jaar altijd een eigen groep te 

hebben gehad op een school in Hellevoetsluis, heb ik besloten komend 

schooljaar te gaan invallen. Ik ben benieuwd naar de andere scholen van 

EduMare en hoop komende tijd veel verschillende scholen en groepen te 

kunnen zien. Ik mag beginnen bij jullie op school en daar heb ik erg veel zin 

in. Op donderdag zal ik ondersteuning geven aan kinderen en kleine groep-

jes en op vrijdag sta ik voor groep 7/8.   

 

Even voorstellen:  

Ik ben Netty van der Sar uit Hellevoetsluis. Sinds 1 jaar 

werkzaam in de vervangingspool. Daarvoor heb ik ge-

werkt op verschillende scholen op Voorne Putten: in 

Zuidland, Rozenburg, Tinte en Hellevoetsluis. Ik hou van 

schaatsen, fietsen, tuinieren en koken, mooie verhalen 

voorlezen en gymles geven. Na de vakantie zie ik er 

naar uit om met groep 5/6 aan de slag te gaan samen 

met Carla. Tot dan!  

 

Beste kinderen, ouders en verzorgers  

Wat leuk dat ik mij mag voorstellen aan jullie.  

Mijn naam is Barbara van der Vaart, 31 jaar, getrouwd en moeder van een 

lieve dochter (binnenkort 2 lieve dochters.) 
 

De afgelopen 8 jaar heb ik met veel plezier les gegeven in Vlaardingen. Nu 

kijk ik uit naar een nieuwe uitdaging.  

Na mijn zwangerschapsverlof mag ik bij jullie op school starten. Het duurt 

nog even maar wat leuk om jullie vanaf januari te leren kennen.  
 

Voor nu wens ik jullie een hele fijne zomervakantie!  

Lieve groet,  

Barbara Griffioen.  

 

Voorstellen 

De meeste kinderen kennen me wel, en sommige 

ouders ook al van gezicht: ik heb namelijk in 2018 

een spetterend kerstoptreden georganiseerd met 

een tijdelijk kinderkoor, en in 2019 in de groepen 1 t/

m 4 nog een tijdje muzieklessen gegeven. Ook kom 

ik zo nu en dan even buurten zodat ik alvast kennis 

kan maken met de kinderen van de toekomstige 

klas. 

 

Ik ben Mieke Klumpert, woon in Geervliet met man 

en twee zoons en werk ruim 32 jaar in het basison-

derwijs. Ik houd erg van zingen, fietsen, koken en tui-

nieren. Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik op de 

woensdagochtend in groep 1-2 te vinden. Ik heb 

heel veel zin om te starten op deze gezellige school 

na de vakantie. Maar eerst wens ik iedereen een fijne, gezellige en zonnige 

zomervakantie toe! 
 

We wensen jullie veel succes en een fijne tijd bij ons op school toe. 
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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 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 31 augustus, de tweede schooldag, komt de fotograaf al bij ons 

op school. Hoe we het precies veilig gaan organiseren binnen de dan gel-

dende maatregelen is  nu nog niet bekend, maar hij komt. Dat is het belang-

rijkste nieuws voor nu. Noteert u het vast in uw agenda? 

 

Schoolgids, vakanties en studiedagen 

De schoolgids-kalender is gereed en ligt op dit moment bij de drukker. Als al-

les goed gaat geven we de gids-kalender op de eerste dag aan de kinderen 

mee, één exemplaar per gezin. In die gids staan de studiedagen, -middagen 

en de vakanties. Die vakanties kunt u ook op onze website vinden natuurlijk. 

Om tijdig te melden op welke dagen wij studiemomenten inplannen delen 

we dit gedeelte uit de schoolgids nu alvast met u, zodat u tijdig kunt plannen.  

 

Dit schooljaar hebben de groepen 1 tot en met 8 de volgende roostervrije 

dagen of –middagen: 

Vrijdagmiddag 3 december 2021 vanaf 12.00 uur 

Maandag 7 februari 2022 van 8.30-14.30 uur 

Vrijdagmiddag  22 april 2022 vanaf 12.00 uur 

Dinsdag 7 juni 2022 van 8.30 -14.30 uur 

Vrijdag 8 juli 2022 van 8.30 – 14.30 uur 

 

Vakantierooster 2021-2022: 

Herfstvakantie  -  16 t/m 24 oktober 2021 

Kerstvakantie  -  24 december 2021 t/m 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie  -  26 februari t/m 06 maart 2022 

Goede Vrijdag - 15 april 2022 

Paasmaandag  -  18 april 2022 

Meivakantie  -  23 april t/m 08 mei 2022 

Hemelvaartsdag - 26 mei 2022 

Dag na Hemelvaart - 27 mei 2022 

Pinkstermaandag  -  06 juni 2022  

Zomervakantie  -  09 juli t/m 22 augustus 2022 

 

Zomervakantie 

Obs De Vliegerdt wenst u een ontspannen zomervakantie! Tot ziens in het vol-

gende schooljaar. 

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 3 september.  

 

 

Agenda:  

 15-07 Nieuwsbrief 12 

 15-07 Laatste schooldag 

 16-07 Studiedag (Alle kinderen vrij) 

 23-08 School weer bereikbaar 

 30-08 Eerste schooldag 


