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Help het koraal

Bijzonder trots zijn wij op de actie van Stan Boot, Richard Schutte en Mika van den
Boogaard uit groep 5. Zij hebben tijdens de kledingbeurs, op eigen initiatief, cup cakes
gemaakt en deze verkocht. De opbrengst van 60 euro is door vader Mark
overgemaakt naar het Wereld Natuur Fonds, WNF.

Kledingbeurs
Juf Marjolein heeft samen met ouders de kledingbeurs succesvol georganiseerd. De
opkomst was bijzonder groot, er is een bedrag van 156€ opgehaald. Samen met al
eerder opgehaald geld wordt er nieuw speelmateriaal voor buiten voor alle
kinderen gekocht. Namens het team willen we de ouders die ontzettend geholpen
hebben, enorm bedanken!

AH - Spaaractie
Het doel is bereikt. Gezamenlijk hebben wij het maximale
behaald. Dat betekent dat er buiten- speelmateriaal besteld
kan worden. Namens de kinderen: Bedankt ouders, familie,
vrienden, buren, opa’s en oma’s. (ps. het duurt altijd een tijd
voor het binnen is.)

Sint-Maarten op De Vliegende Hollander
Op zondag 11 november is het Sint-Maarten. Op deze dag lopen kinderen, die dat
willen, langs de huizen met een lampion. 's Avonds kunnen de kinderen hun lampion
laten zien op school, bij de hoofdingang tussen 17:30 en 18:00 uur.
Volleybal toernooi 24-10-2018
In de herfstvakantie vond in Sporthal Zeewijk het jaarlijkse school volleybal toernooi
plaats.
Juf Corina heeft een aantal kinderen uit groep 7en 8 enthousiast gekregen om mee
te doen. Twee teams gingen de Vliegende Hollander vertegenwoordigen.
Met 3 enthousiaste ouders die zich hadden opgegeven als begeleiders en een
aantal ouders, verzorgers, opa’s en oma’s langs de lijn, hebben de kinderen een
super leuke dag gehad.
Helaas niet gewonnen maar een leuke sportieve ervaring rijker.
Op naar het volgende toernooi op 14-11-2018 in het gemeentehuis: 23 kinderen
gaan de Vliegende Hollander vertegenwoordigen op het damtoernooi.

Luizen pluizen
Het is gelukt om alle kinderen luis- vrij te krijgen. Er is een actieve groep ouders die na
elke vakantie de hoofden van de kinderen controleren. Wilt u deze ouders helpen
met pluizen dan kunt u contact opnemen met Karin Wilms, ik geef uw naam door
aan de coördinator van de luizen- ouders.

Personeelswisseling groep 1-2A
De ouder(s) en verzorger(s)van groep 1-2A zijn inmiddels geïnformeerd over de
wisseling in de personele bezetting van groep 1-2A, na de kerstvakantie. Juf Dieke en
juf Diana hebben beide het besluit genomen na de kerstvakantie geen les meer te
geven op De Vliegende Hollander. Juf Dieke gaat haar loopbaan op een andere
school voortzetten. Juf Diana heeft besloten dat ze voorlopig stopt met lesgeven om
zich volledig op haar gezin te kunnen richten. Dit betekent dat er een vacature voor
groepsleerkracht groep 1-2 beschikbaar is voor 1 volledige werkweek. De vacature is
inmiddels op verschillende vacaturesites geplaatst.

Voortgangsgesprekken
In de week van 19 november staan voortgangsgesprekken gepland. Voor de
groepen 1-2 geldt dat alle ouders worden uitgenodigd voor een gesprek om over
de ontwikkeling van uw kind te praten.
Voor de groepen 3 t/m 7 geldt dat er een mogelijkheid is dat de leerkracht u
uitnodigt voor een gesprek of dat u aangeeft dat u een gesprek wil met de
leerkracht. Indien u een gesprek wenst met de leerkracht, kunt u dit zelf voor 15-112018 aangeven bij de leerkracht.
Voor groep 8 geldt dat alle ouders met kind worden uitgenodigd voor een gesprek.
Dit is namelijk het voorlopig adviesgesprek. Het is erg belangrijk dat u samen met uw
kind hiervoor naar school komt.

TSO: Tussen Schoolse Opvang
Twee ouders van school helpen ons, en u, op dit moment de TSO te realiseren. Daar
zijn wij ontzettend blij mee omdat deze grote taak uitgevoerd wordt door
medewerkers van school. Juf Yvonne, juf Anja, juf Kim en juf Karin zijn ieder één dag
“tussen schoolse pauze opvang” zodat de opvang door kan gaan.
Per januari 2019 is er iemand die de coördinatie van de TSO op zich wil nemen. Er zijn
2 mensen gevonden die medewerker willen zijn. Dat betekent dat we nog 1 iemand
extra erbij zoeken, weet u iemand of wilt u zelf helpen dan kunt u contact opnemen
met Karin Wilms.
VSO: Voor Schoolse Opvang
In de schoolgids staat vermeld dat de voor schoolse opvang door school
georganiseerd wordt. Na de zomervakantie was er 1 leerling die, minimaal, gebruik
maakte van de VSO. In goed overleg is er een oplossing gevonden waardoor VSO
niet meer nodig is. Jan, onze vrijwillige conciërge, heeft de leerling goed
opgevangen maar heeft geen bevoegdheid om kinderen op te vangen. Wanneer
er meer ouders zijn die gebruik willen maken van VSO kan ik de mogelijkheden om
VSO te organiseren in school, door een externe organisatie, onderzoeken en
eventueel inzetten. Wanneer u in de toekomst gebruik wilt maken van deze
voorziening, wil ik u vragen mij een mailbericht te sturen.
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Studiedag, kinderen vrij
MR-vergadering 17.00 uur- 19.00 uur
Landelijke intocht Sinterklaas
Start voortgangsgesprekken
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Lootjes trekken groep 5 T/m 8
Studiedag, kinderen vrij
Pietenochtend groep 1-2
Pietenmiddag groep 3 T/m 5
OTK groep 5 en 6

maandag 12 november
donderdag 15 november
zaterdag 17november
maandag 19 november tot 23
november
woensdag 21november
woensdag 28 november
donderdag 29 november
vrijdag 30 november
vrijdag 30 november

