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Van maandag 21 januari tot en met vrijdag 25 januari wordt er extra voor gelezen in
alle groepen. De kinderen van groep 8 gaan voorlezen aan de peuters van de
peuterspeelzaal. De leerkrachten gaan in andere groepen voorlezen dan de groep
waar zij dagelijks les aan geven. Wilt u de mailbox in de gaten houden zodat u zich
ook aan kan melden om voor te lezen?

TSO
Fijn dat (bijna) alle ouders een digitaal account hebben, tips:
 Een account aanmaken is erg handig, ook als u incidenteel gebruik wilt
maken van de tussen schoolse opvang.
 Vergeet niet een digitale machtiging op te slaan. Alleen dan bent u
compleet.
 U kunt uw kind voor een langere periode aanmelden. Is uw kind afwezig,
vergeet dan niet af te melden voor 10.00 uur, u betaalt anders onnodig voor
de TSO.
Let op:
 Telefonisch of mondeling aan- en afmelden behoort niet tot de opties. U bent
zelf verantwoordelijk voor het aan- en afmelden, door gebruik te maken van
uw account. Zonder account kunt u geen gebruik maken van de TSO.
 Vergeet uw kind geen drinken mee te geven: zie voorwaarden TSO, te vinden
als u inlogt.
 U heeft deze maand, januari, nog de tijd de digitale machtiging in orde te
maken, zonder kunt u geen gebruik maken van de TSO in februari.
Teruggave tegoeden 2018:
Maandag 21-01-2019 ontvangen de kinderen van groep 5 t/m 8 een enveloppe met
daarin het geld dat u teveel heeft betaald voor de TSO.
De ouders van de kinderen groep 1 t/m 4 halen de enveloppe op bij onze
schoolleider Karin Wilms, tussen 08.20 en 08.30 uur, wanneer Karin bij de deur staat.

Ontdek je Hobby
De kinderen hebben afgelopen week een nieuwe naam bedacht voor de zo
geheten Ateliers. Vanaf nu heten deze: Ontdek je hobby.

Op vrijdagmiddag 25 januari, 1 februari en 8 februari gaan wij met de kinderen
groep- doorbroken werken: ontdek je hobby! De kinderen ontdekken hun hobby
door een keuze te maken uit een breed en gevarieerd onderwijsaanbod.
Op vrijdagmiddag 15-2 van 14.30 tot 15.00 uur is er een tentoonstelling voor de
ouders om samen met hun kind te kijken in de verschillende klassen. Op deze
middag zullen er ook de foto’s en filmpjes te zien zijn en om 15.00 uur mogen de
gemaakte kunstwerken mee naar huis.

Oproep aan ouders, opa’s of oma’s






Jeuk op de bol, daar knap je niet van op. De kinderen zijn op zoek naar
ouders, opa’s of oma’s die af en toe komen luizen pluizen. U kunt zich
aanmelden via de OR?: or.vliegendehollander@outlook.com
De kinderen willen graag hun hobby ontdekken. Helpt u mee? Aanmelden
kan bij juf Danielle: danielle.vanoerle.vliegendehollander.net
Kinderen willen zich ontwikkelen. Er is voor alle groepen een bezoek aan
Techship IJmuiden ingepland. Voor elke groep techniek onderwijs op maat.
Wilt u de kinderen helpen vervoeren? Bij onvoldoende vervoer kan het niet
doorgaan. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht.
Altijd al eens willen voorlezen aan een groep kinderen? Dan heeft u van 21
januari tot 25 januari de kans dit te doen tijdens de nationale voorleesdagen.
U kunt zich aanmelden bij de leerkracht.

Personele zaken







Juf Charlotte gaat langzaam maar zeker vooruit. Ter geruststelling: juf
Charlotte is niet lichamelijk ziek.
Meester Erik Kops, heeft een aantal dagen bij ons ingevallen in diverse
groepen, ter taakverlichting van de vaste leerkrachten. Helaas heeft meester
Erik elders in ons bestuur verplichtingen. We hopen hem snel weer te zien.
Juf Marcia is gestart in groep 1-2A.
Juf Marjolein vervangt, tijdelijk, de openstaande vacature in groep 1-2A. Juf
Danielle vervangt twee keer op woensdag in haar eigen groep.
Juf Sacha is inmiddels gestart in de functie van onderwijsassistent. In de
maand januari is zij extra ingezet in de groepen 1-2.
In februari wordt juf Sacha ingezet in de groepen 1 t/m 4 voor extra
ondersteuning. In de groepen 5 t/m 8 is juf Yvonne de extra ondersteuner.
Vanaf februari gaat juf Yvonne 1 dag per week ook op een andere school
extra ondersteunen.
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Maandag 21 januari 2019









Vrijdag 25 januari 2019
Vrijdag 8 februari 2019
Maandag 11 februari 2019
Vanaf dinsdag 12 februari 2019
Vrijdag 15 februari 2019, 14.30 uur
Maandag 18 februari 2019
Maandag 25 februari 2019

Zwemmen voor groep 3 en 4
Nationale voorleesdagen gedurende 1 week
1e “Atelier” middag: ontdek je hobby
Rapporten mee groep 3 t/m 8
Studiedag, kinderen vrij
Oudergesprekken
Tenstoonstelling voor ouders: ontdek je hobby
Voorjaarsvakantie, school gesloten
De school is weer open

