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In deze nieuwsbrief

Informatie-avond
De informatie-avond, dinsdag 11-09-2018, is goed bezocht. Op 2 oktober is er een
speciale ouderavond met een “serieus” karakter. Peter van Berkel informeert u over
het voldoende inspectierapport en Karin Wilms informeert u over de toekomst.
Omdat er vorig jaar veel is
gevraagd van teamleden en
omdat succes gevierd moet
worden, hebben wij een
taart gekregen namens het
programma `Goed worden
en Goed blijven’ waar wij
aan hebben deelgenomen.

Kledingbeurs
Vrijdag 2-11-2018 kunt u “bijna” nieuwe kleding kopen tegen een schappelijk prijsje.
De ouders van de ouderraad organiseren een kledingbeurs, maar kunnen nog wat
hulp gebruiken bij:
 het sorteren van kleding en speelgoed: 31-10-2018 van 12.10uur -14.00uur en/
of donderdag 1-11-2018 van 8.45 uur-12.00 uur,
 het opruimen vrijdag 2-11-2018 van 17.30 uur- tot uiterlijk 19.30uur,
 het verkopen van kleding op de beurs zelf van 14.45uur -17.00uur.
Opgeven kan bij juf Marjolein (marjolein.botter@vliegendehollander.net)

Oud papier
Alle ouders en om- wonende kunnen hun oud papier in de papier container kwijt
tijdens schooltijd. Hierdoor verdient de school een extra centje. Dat extra centje
kunnen we goed gebruiken om iets extra’s te doen voor onze kinderen.

Goed doel: alle kinderen van de Vliegende Hollander
Met het geld dat wij extra verdienen met het oud papier en opbrengsten van de
kledingbeurs, bedenkt de school wat zij hiervan kunnen kopen voor alle kinderen
van school. De ouderraad wordt hierbij betrokken omdat zij de kleding beurs
organiseren.

Kennismakingsgesprekken
De eerste 2 weken van oktober gaan ouder(s) van de groepen 2 t/m 5 in gesprek
met de leerkracht met als doel nader kennis te maken en afspraken te maken.
Vanaf groep 6 gaan ook de kinderen zelf mee. Kinderen die deelgenoot zijn van hun
eigen ontwikkeling zijn gemotiveerd om te leren.

Studiedag 14-09-2018
Alle medewerkers van Stichting OPO-IJmond waren afgelopen vrijdag aanwezig op
onze jaarlijkse studiedag. Een dag van leren, ontmoeten en plezier. Op deze dag zijn
alle medewerkers geïnformeerd over de strategische koers van OPO-IJmond in het
belang van goed onderwijs voor alle kinderen in de IJmond: basisonderwijs voor de
toekomst. Voor alle OPO scholen is het gezamenlijke doel: ‘alle scholen excelleren in
toekomstgericht onderwijs en ontwikkelen een passend profiel’.

Ik eet het beter
Volgende week doen de kinderen van groep 6,7 en 8 mee aan het programma “ik
eet het beter”. Elke dag krijgen zij rond de klok van 10.00 uur een gezond
pauzehapje.

De week tegen het pesten
De afgelopen week is er in de media flink aandacht besteed om pesten te
voorkomen. De groepen 6, 7 en 8 hebben in de klassen extra aandacht besteed
aan dit onderwerp door erover te praten en goede afspraken te maken. Juf Nadia
van groep 8 is onze anti-pest-coördinator. Heeft u vragen, dan kunt u altijd een
afspraak met haar maken.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek staat dit jaar geheel in het thema van vriendschap. In de
klassen wordt extra aandacht besteed aan het stimuleren van lezen. Het
belangrijkste is dat kinderen gaan ervaren hoe plezierig het is om te lezen. De week
wordt afgesloten met een boekenmarkt, ouders zijn welkom op vrijdag 12-10-2018
vanaf 14.30 uur: in alle klassen is er een tentoonstelling en kunnen kinderen een boek
‘kopen’ met een speciale bon die zij ontvangen van school.
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Nio groep 8
Kennismakingsgesprekken groepen 3 t/m 8
Ouderavond over het inspectierapport en de toekomst
Start kinderboekenweek thema: vriendschap
Volgende ouderinfo verschijnt op
Swimming’s Cool groepen 3 en 4
Afsluiting kinderboekenweek: boekenmarkt
Herfstvakantie

vrijdag
maandag
dinsdag
woensdag
vrijdag
maandag
vrijdag
vrijdag

28-09-2018
01-10-2018
02-10-2018
03-10-2018
05-10-2018
08-10-2018
12-10-2018
19-10-2018

