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De dag van de conciërge 

Heel blij zijn wij met een kan-
jer als Jolanda! 
Zij stond van-
daag extra in 
het zonnetje!                                  
Namens alle 
leerkrachten, ouders en kin-
deren: bedankt voor al jouw 
goede zorgen Jolanda! 

 

 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de tevredenheidspeiling, de dag van de con-
ciërge, verslag van de studiedag, spelen én leren in groep 1/2, nieuws vanuit de 
bieb, disco, het leerlingencongres, een nieuwe keuken, wanneer de directie aan-
wezig is en wanneer de volgende nieuwsbrief verschijnt. 
 

Tevredenheidspeiling 

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. 
We doen dit tevredenheidsonderzoek met behulp van ons kwaliteitsinstrument WMK van 
Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. Het voordeel hiervan is dat uw antwoorden professio-
neel en volstrekt anoniem verwerkt worden. Omdat de peiling op vele andere basisscholen 
in Nederland is afgenomen, kunnen de resultaten worden vergeleken met een landelijk ge-
middelde.  

Na de vakantie sturen we u via mail een uitnodiging voor een Ouderpeiling. We willen na-
melijk weten wat u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze school èn op welke 
punten verbetering plaats zou moeten vinden. Ook zullen de leerlingen van de groepen 5 t/
m 8 zo’n vragenlijst invullen.  

Het invullen zal ongeveer 10 a 15 minuten van uw tijd vragen. 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 24 
maart ingevuld worden. In de nieuwsbrief van april zullen wij u informeren over wat uit de 
peiling valt af te leiden en welke verbeterpunten er uit naar voren zijn gekomen.  

 

Verslag studiedag 

Afgelopen studiedag stond voor een groot deel in het teken van het analyseren van de afge-
nomen Citotoetsen. Op zo’n dag bestuderen we de resultaten en evalueren we ons onder-
wijs. Dat doen we op schoolniveau, maar we kijken ook naar de groep, het kind zelf en naar 
ons eigen handelen en onderwijsaanbod van de afgelopen tijd. Met al deze gegevens maken 
we onderwijsplannen voor de komende periode.  

Daarnaast hebben Rianne en Patricia een presentatie gegeven over onze ambities voor de 
school vanuit de opleiding HPS (High Performing Schools). Hieronder een  samenvatting: 

Wij willen een school zijn 

• waar álle leerlingen leren 

• waar goed en waardevol onderwijs wordt gegeven  

• die functioneert als een professionele, lerende organisatie 

• waar elk kind met een sterke basis van kennis en vaardigheden naar de best passen-
de vorm van VO kan. 

 

De dag hebben we afgesloten met een workshop van een Kwink-expert over onze nieuwe 
‘sociaal-emotioneel leren’ methode Kwink. Al met al was het een waardevolle dag! 
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Spelen én leren in groep 1/2 

Wat en hoe leren onze kinderen in groep 1/2? Dat is een vraag die weleens wordt gesteld 
door ouders. Eigenlijk leren ze niet anders dan anderen, ons brein werkt namelijk op dezelf-
de manier. Wel zoeken we veel aansluiting bij de belevingswereld van de kinderen en leren 
zij dus nog veel vanuit spelvorm. Ze leren bijvoorbeeld nieuwe woorden tijdens spel in de 
themahoek of tijdens liedjes zingen in de kring. En hun ruimtelijk inzicht ontwikkelen zij 
bijvoorbeeld in de bouwhoek of tijdens gymles. Omdat jonge kinderen ook leren door te 
doen, is er veel concreet materiaal in de klas aanwezig. Denk hierbij aan puzzels, blokken, 
kralen en houten cijfers en letters. Zo leren ze bijvoorbeeld de telrij tot twintig kennen door 
blokjes op een rij te leggen. Op die manier kunnen zij zien en voelen wat twintig is. Jonge 
kinderen leren veel door na te bootsen: nadoen en meedoen. Onze leerkrachten doen 
daarom veel activiteiten voor en herhalen/oefenen deze samen met de kinderen. 

Wat de kinderen leren heeft vooral te maken met de voorbereiding op het leren lezen, 
schrijven en rekenen. Zo leren ze tellen en rijmen, cijfers en letters herkennen en optellen 
en aftrekken met kleine getallen. Daarnaast krijgen zij les in natuur, techniek, ruimte, tijd, 
beeldende vorming, sociaal-emotioneel leren en gym. De leerstof in groep 1 en 2 bereidt 
kinderen voor op de leerstof in groep 3. Zo ontstaat er een doorgaande leerlijn.  

Nieuws van de bieb 
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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 

 

 

 

Leerlingencongres 

Woensdag hebben Lara en Saar onze school vertegen-
woordigt bij het leerlingencongres van EduMare. Naast 
elkaar ontmoeten gingen de leerlingen in kleine groepjes 
uit elkaar om hun ideeën voor meer gelijke kansen uit te 
werken. Bijvoorbeeld hoe het thema nog meer aandacht 
te geven in de klas. Ook werd er nagedacht over een 
manier om een speciaal e-team te introduceren op onze 
scholen. Dit e-team met vier striphelden is door andere 
leerlingen in 2021 bedacht en kunnen worden ingezet 
voor meer gelijke kansen. De ochtend werd gezamenlijk 
afgesloten met een spetterend optreden van de ingestu-
deerde EduMare-rap met toffe dancemoves.  

 

Disco  

Donderdag 23 februari was de school gevuld met 
heel veel ‘foute’ kinderen en juffen! De OV had de 
gymzaal omgetoverd tot een geweldige disco, je 
kon sjoelen, chillen, spelletjes doen en we hebben 
volop gedanst en gefeest met elkaar. Wat een leu-
ke aftrap van de vakantie die vandaag om 
12:00uur begon! Allemaal heel erg bedankt voor 
dit TOP-feestje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe keuken 

Nu alle lokalen voorzien zijn van nieuw meubilair is onze keuken aan de beurt. In de voor-
jaarsvakantie wordt er een nieuwe keuken geplaatst. 

Wanneer de directie aanwezig is 

De directie is aanwezig op dinsdag 7, donderdag 9, maandag 13, woensdag 15, dinsdag 21, 
maandag 27 en woensdag 29 maart. Voor vragen kunt u mij mailen en een eventuele 
(digitale) afspraak is zo gemaakt.  

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 31 maart. Iedereen een fijne vakantie toege-
wenst! 

Agenda: 

 06-03 weer naar school (luizencontrole) 

 13-03 start project 

 20-03 OV vergadering 

 28-03 theoretisch verkeersexamen groep 7 

 29-03 afsluiting project en inloopavond 

 31-03 nieuwsbrief 8 


