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Agenda
Vrijdag 16 november – rapport
mee naar huis, inschrijving
rapportgesprekken.
Zaterdag 17 november –
intocht Sint.
Donderdag 22 november en
dinsdag 27 november –
rapportenavonden.

Schoolkerkviering
Op zondag 11 november was de schoolkerkviering, voorbereid
door de kinderen en leerkrachten van groep 3. Tijdens deze
dienst stond het thema “De wereld
mooier maken” centraal. Dominee
Attie Minnema ging voor in de
dienst. Door de juffen werden het
bijbelverhaal en het spiegelverhaal
voorgelezen. De kinderen van
groep 3 zongen een liedje over de
schepping. Marcus uit groep 5B
heeft samen met de dominee het
gebed gedaan. Gedurende de dienst werd de kerk feestelijk versierd
met slingers en tekeningen. Zo zag het er in de kerk heel mooi uit!

Hij komt, hij komt
Zoals het nu gepland
staat zal Sint
aanstaande zaterdag
aankomen in ons land. De komende
weken zullen wij dan ook in alle
groepen allerlei activiteiten doen
rondom Sinterklaas. Ook hebben we
Sint per mail al gevraagd of hij op 5
december bij ons op De Vlieger langs
kan komen. Vooralsnog lijkt dit te gaan lukken, echter helemaal zeker
weten we het natuurlijk niet. Wel willen we woensdag 5 december iets
meer tijd vrij maken voor het bezoek van de Sint. Dat betekent dat alle
kinderen, dus ook de groepen 1 t/m 4 op woensdag 5 december tot
12.15 uur naar school gaan. Wilt u hier alvast rekening mee houden?
Aanstaande vrijdagmiddag 16 november gaan we de school versieren
en kunnen hierbij uw hulp goed gebruiken. Heeft u even tijd vanaf
15.00 uur, dan vinden we het erg fijn als u ons hierbij kunt helpen!

Inpakochtend
Woensdag 21 november is er weer de
gebruikelijke inpakochtend, deze begint
gelijk om 08:30 uur, als ook de lessen
beginnen. Dit inpakken zal plaatsvinden
in het handenarbeidlokaal, achterin de
kleutergang van de Vlieger. Iedereen
die wil komen inpakken, is wederom zeer welkom! Uiteraard zorgen wij
voor koffie, thee en iets lekkers.

Als voorbereiding voor de
schoolkerkviering gaan de
kinderen van groep 3 op
bezoek in de kerk.
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Verkeer in groep 3
De kinderen van groep 3 hebben
verkeers-les gehad waarbij zij hun
fietsvaardigheden hebben geoefend. Zo
hebben de kinderen geoefend met om de
pionnen heen fietsen, stoppen voor een
stopbord en goed afstappen. Het was een
leuke en leerzame les! Dank aan alle
ouders die hierbij hebben geholpen.

Uit de MR…
Sinds het begin van dit schooljaar hebben wij twee MR vergaderingen
gehad en een MR training. Een belangrijk aandachtspunt van het
afgelopen jaar, sinds de invoering en het gebruik van tablets op de
Vlieger, was het gepast gebruik van dit leermiddel in de klas. De
discussie die hieruit is gekomen heeft deels geleid tot de
‘gebruikersovereenkomst’ die eerder dit jaar voor enige discussie heeft
gezorgd. Maar het uiteindelijke resultaat is wel dat er nu duidelijke
afspraken zijn omtrent tablet gebruik, niet alleen in deze
overeenkomst, maar ook vastgelegd in regels en richtlijnen voor
leerkrachten en leerlingen.
Sinds de ernstige gebeurtenis in Oss mogen de BSO’s (voorlopig) niet
meer gebruik maken van stints voor kindervervoer. Incidenteel heeft dit
geleid tot het parkeren van busjes voor de school om kinderen op te
halen. Er is gecommuniceerd met de BSO’s om niet voor de school te
parkeren, maar wij vragen ook aan ouders die hun kinderen met de
auto brengen of halen om deze correct te parkeren. Laten we met zijn
allen zorgen dat kinderen veilig de weg bij school kunnen oversteken!
Ook hebben wij gesproken over hoe de Vlieger omgaat met klassen
die niet naar behoren functioneren en met leerlingen die (herhaaldelijk)
met hun gedrag de klas verstoren. Naar aanleiding hiervan heeft de
directie toegelicht dat voor een klas door directie en de desbetreffende
leerkracht een meerstappen plan wordt opgesteld om de situatie te
verbeteren of verhelpen. De ouders/verzorgers van de klas worden
actief betrokken bij dit proces. Wanneer een kind ongepast gedrag
vertoont dan wordt een duidelijk protocol gevolgd. Ook hier worden de
ouders nadrukkelijk betrokken bij dit proces.
Als laatste onderzoeken wij momenteel de mogelijkheid om een
thema-avond te organiseren in de lente van 2019. We willen hier
invulling aan geven samen met de leerkrachten van de Vlieger, met
onderwerpen die veel ouders interesseren. Neem vooral de tijd om één
van de MR leden aan te spreken indien jullie een onderwerp voor
willen dragen. Maar ook als er iets anders is mogen jullie ons natuurlijk
altijd benaderen!

Mediawijsheid
Tijdens de Week van de Mediawijsheid organiseert bibliotheek
Ypenburg samen het CJG de bijeenkomst Wat is (media)wijsheid?
Een informatie- en discussieavond speciaal voor ouders van 0 tot 6
jarigen over het gebruik van nieuwe media door jonge kinderen.
Meer informatie over deze bijeenkomst staat op onze website: Wat is
(media)wijsheid?

Schaatsen
De Haagse Schaatsschool organiseert voor leerlingen Primair
Onderwijs op de donderdagen van 15 november tot en met 13
december 2018 in de binnenhal van De Uithof, Jaap Edenweg 10, Den
Haag een cursus schaatsen voor beginners en enigszins gevorderden
van 5 wekelijkse lessen. De lessen zijn op kunstrijschaatsen. De
schaatsen zijn zo nodig op De Uithof te huur bij Oomssport op vertoon
van een geldige legitimatie. Met OVP korting. Van 16.15 -17.30
uur leren kids van 4 t/m 12 jaar op een speelse manier ijssterren te
worden. Kosten, inclusief entree met begeleiding, 4 en 5 jaar € 50,00;
6 t/m 12 jaar € 52,50. Met de Haagse Ooievaarspas 50% korting op
het cursus geld! Voor data lessen en aanmelden Herfstcursus zie
https://www.haagseschaatsschool.nl/.

Ouderbijdrage
Vorige week zijn herinneringen gestuurd aan ouders die de
ouderbijdrage nog niet hebben overgemaakt.
Van een ouder kregen we de melding dat het overmaken niet gelukt
was, omdat de bank aangaf dat de naam (PCBS De Vlieger) en het
rekeningnummer niet bij elkaar zouden horen. Mocht u dit probleem
ook ervaren, dan vragen we u om de naam te veranderen in De
Vlieger-ouderbijdrage. Dan moet het betalen van de ouderbijdrage
zeker gaan lukken.

Ontruiming
Afgelopen woensdag hebben we op school een ontruimingsoefening
gehouden. In het geval van een calamiteit moeten het hoofdgebouw en
het vliegveld snel ontruimd kunnen worden en daarom is het goed om
dit te oefenen. We doen de ontruimingsoefening een aantal keer per
jaar. Deze keer was de oefening bij iedereen bekend. Het belangrijkste
van de oefening ging snel: beide gebouwen waren binnen 3,5 minuut
ontruimd! Gedurende dit schooljaar zullen we nogmaals een
ontruimingsoefening doen, maar dan weet niemand dat het gaat
gebeuren. Zullen we dan weer zo snel zijn? Dat hopen we natuurlijk
wel!
Wist u dat
Er nog gevonden voorwerpen
liggen op de tafel voor de
keuken?

Kinderen in groep 1/2 A kunnen rekenen met kastanjes?

Met vriendelijke groet,
het team van De Vlieger

