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Agenda
24 januari -> studiedag – alle
kinderen vrij
25 januari-> sportdag groep 1
t/m 4
21 t/m 25 januari ->
schoonmaakweek

Schoonmaakweek
Hoewel het in de kleutergroepen en de
groepen 3 al jaren wordt georganiseerd, is het
dit schooljaar voor alle groepen volgende
week schoonmaakweek. Dat betekent dat alle
kasten, spellen, vensterbanken en tafels die week
eens grondig worden gereinigd. Uiteraard wordt
onze school dagelijks schoongemaakt, echter komen deze mensen
niet of nauwelijks toe aan het meubilair of materialen in de klassen.
Toch wordt dit ook intensief door onze kinderen gebruikt. Vandaar dat
we het erg fijn zouden vinden wanneer u tijd vrij kunt maken om te
helpen bij het schoonmaken hiervan. U kunt zich opgeven bij de juf of
meester van uw zoon of dochter. Wij kijken uit naar weer frisse, schone
en stofvrije meubels en materialen. Alvast dank voor uw hulp!

Schoolplan
Het schoolplan beschrijft het beleid dat aan de basis ligt van hoe de
school, in dit geval De Vlieger, werkt. Ook wordt het schoolplan
gebruikt om het beleid van elk schooljaar vast te stellen. Het beleid
komt eerst in een jaarplan of een werkplan en die informatie komt
vervolgens terecht in de schoolgids.
Per 1 augustus 2019 zullen alle scholen van Lucas Onderwijs over een
nieuw schoolplan beschikken, zo ook onze basisschool De Vlieger. Dat
betekent dat wij dit schooljaar met elkaar in gesprek zijn over ons
onderwijs, terugblikken en vooruitkijken om daarmee een nieuw plan te
kunnen schrijven. In een brief hierover wordt u binnenkort verder
geïnformeerd en nodigen wij u als ouder van harte uit met ons mee te
denken en te praten over de inhoud van ons nieuwe schoolplan.

Uit de OC
Beste ouders en/of verzorgers,
Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en dat de
kinderen met enthousiasme kunnen terug kijken op de gezellige
vieringen van de maand december.
Het team en de OC werken samen om het voor de kinderen zo leuk
mogelijk te maken.
Nu zijn we dringend op zoek naar nieuwe gezellige, enthousiaste
ouders die, samen met het team, er voor de kinderen een top
schooltijd van willen maken. Leden van de OC helpen de leerkrachten
bij het organiseren van allerlei activiteiten. Samen nemen zij deel aan
werkgroepen of commissies en zorgen ervoor dat de activiteit goed
verloopt. Uw hulp bij activiteiten als Pasen, Koningsdag, sponsorloop
of avondvierdaagse is zeker nodig!
We vergaderen 1 x per maand op woensdagmorgen. Heeft u interesse,
dan kunt u dat aan de leerkracht doorgeven of één van de OC-leden
aanspreken. De eerstvolgende vergadering is op 6 februari om 9 uur.
Komt u vooral gezellig een kijkje nemen.
Met vriendelijke groeten,
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Willemijn Schramp, moeder van André 8a
Patricia van der Meer, moeder van Michael 7a
Natalie Suurland, moeder van Indy 3b
Sohela Astitou, moeder van Naoufal 8b
Marissa Huisman, moeder van Ian 3a
Shirley von Oven , moeder van Noah 3b
Brenda Tuininga, moeder van Jens 7a
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Met vriendelijke groet,
het team van De Vlieger

