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Wegbrengen leerlingen groep 3 na de herfstvakantie
Zoals u weet hebben wij op school de regel dat de ouders van
de kinderen van de groepen 4 t/m 8 hun kinderen buiten de school
gedag zeggen en niet de school in komen.
Na de herfstvakantie gaat deze regel ook in voor de ouders en kinderen van groep 3.
Indien u de leerkracht wil spreken, dan kan dat tussen de middag of na de lestijd om 15.00 u.

Gezocht:: ouder-lid voor de medezeggenschapsraad.
Wie komt de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad versterken?
Wij zoeken een nieuw ouder-lid voor onze MR. In de MR komen ouders en personeel
samen om na te denken over het beleid bij ons op school. Op dit moment zijn er 3
personeelsleden en 2 ouderleden. We zijn daarom op zoek naar een enthousiaste
ouder die zo'n 6 tot 8 keer per jaar wil meedenken tijdens de vergaderingen. Lijkt het
u wel wat? Meld u dan aan bij Kim Meijer, kim.meijer@opoijmond.nl

AH - Spaaractie
Eén van onze ouders heeft het initiatief genomen om onze school in te schrijven voor
de spaaractie bij de Albert Heijn. Een geweldig initiatief!
Bij de AH in IJmuiden kunnen mensen airmiles inleveren als zij boodschappen doen
of mensen kunnen hun airmiles doneren via onderstaande link.
https://www.airmiles.nl/amsp/obs-de-vliegende-hollander
Hieronder ziet u de huidige stand

Kinderboekenweek
Van 3 t/m 14 oktober was de Kinderboekenweek met als thema: vriendschap. In alle
groepen is er aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. De kinderen van de
kleutergroepen en groep 3 hebben een tekening gemaakt over vriendschap. De
groepen 4 t/m 8 hebben een verhaal of gedicht geschreven en een bijbehorende
tekening gemaakt. Van elke groep is er een winnaar gekozen voor het mooiste
verhaal/gedicht en voor de mooiste tekening. Op vrijdag 12 oktober was de
afsluiting van de Kinderboekenweek. De winnaars hebben aan de andere groepen
hun verhaal of gedicht voorgelezen en de tekeningen zijn gepresenteerd. Tot slot
was er door de hele school een boekenmarkt. De kinderen konden in alle groepen
op zoek gaan naar een ‘nieuw’ boek. De boekenmarkt was een groot succes!

Personeelswisseling groep 4
De ouders van groep 4 zijn afgelopen week geïnformeerd over de wisseling in
personele bezetting. Juf Mariëlla heeft afgelopen dinsdag afscheid genomen van
haar klas. Wij bedanken juf Mariëlla voor haar enthousiaste inzet en de
samenwerking die wij met haar hebben gehad.
Na de herfstvakantie zal juf Liza Baardman de groep op maandag en dinsdag
lesgeven. Juf Liza is geen onbekende op de Vliegende Hollander, zij geeft op
donderdag en vrijdag les aan de kinderen van groep 1-2B.

Leuk nieuws groep 6
De kinderen van groep 6 hebben het geheim van juf Stefanie geraden, hun juf is in
zeer blijde verwachting van haar eerste kind. Half maart gaat juf Stefanie genieten
van haar verlof en intussen zijn wij benieuwd of het nu een jongen of een meisje is.
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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)
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Herfstvakantie
Korfbaltoernooi
Kledingbeurs: 15.00 u. – 17.00 u.
Kleuters naar Villa Tromp
Studiedag. Kinderen vrij.
MR: 17.00 u. – 19.00 u.
Aankomst Sinterklaas
Voortgangsgesprekken

22 oktober t/m 26 oktober
27 oktober
2 november
8 november
12 november
15 november
17 november
19 t/m 23 november

De wintertijd gaat in: niet vergeten de klok een uur terug te zetten in de
nacht van zaterdag 27 oktober naar zondag 28 oktober.

