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In deze nieuwsbrief leest u over de start van het nieuw schooljaar, de informatie 

avond, de stagiaire, schoolmaatschappelijk werk, SOT besprekingen, proble-

men met de website, wanneer de directeur aanwezig is en wanneer de volgen-

de nieuwsbrief uitkomt. 

 

 

Start nieuw schooljaar 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar die steeds aan het 

eind van elke maand verschijnt. Zie voor de verschijningsdata de jaarplanner 

die u afgelopen maandag heeft ontvangen. In de nieuwsbrief treft u actuele 

informatie die wij belangrijk vinden om met u te delen. 

 

Met het verschijnen van de eerste nieuwsbrief, weten we ook dat we alweer de 

eerste dagen van het nieuwe schooljaar hebben beleefd. We hopen dat alle 

kinderen een goede eerste week hebben gehad. Toch altijd best weer span-

nend, zeker in deze bijzondere periode. Het was fijn om iedereen weer te zien.   

 

We wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe. 

 

Team obs De Vliegerdt 

 

Informatie avond 

De informatie avonden gaan niet door in verband met ons Corona protocol dat 

ouders niet toelaat op school. We kunnen de anderhalve meter regel niet hand-

haven op zo’n avond.  

 

We hebben het plan opgevat u schriftelijk te informeren. Op de info-avond dag, 

a.s. maandag krijgen alle kinderen een schriftelijk info document mee. Dat do-

cument kent een algemeen gedeelte waarin we u informeren over zaken die 

voor alle betrokkenen gelden en een gedeelte waarin de leerkrachten specifiek 

ingaan op zaken die voor de betreffende groep gelden. We hopen u op deze 

manier net zo goed te informeren als op een gewone informatie avond.  

 

Ook ontvangt u informatie over hoe we met u gaan communiceren. Zoals u 

waarschijnlijk al heeft gemerkt, hebben de leerkrachten geen nieuw Klasbord-

account aangemaakt. Wij gaan u vanaf maandag informeren via Parro; deze 

app is gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem en heeft vele voordelen. Zo is het 

onder andere makkelijker om foto’s met u te delen, ouderavonden te plannen 

en is alles qua privacy goed afgeschermd. Bovendien is het mogelijk de leer-

kracht een bericht te sturen en andersom. We denken dat het een verbetering 

is ten opzichte van Klasbord.  

 

Roept het informatie document vragen op of wilt u iets opmerken? Neemt u  
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dan na schooltijd contact met de leerkracht op. U kunt uw eventuele vragen 

ook bewaren en stellen bij de ouder vertel gesprekken  in de week van 12 ok-

tober. 
 

Stagiaire 

In groep 5-6 hebben we een stagiaire, Lisa Barendregt. Ze stelt zich hieronder 

voor 
 

Hallo allemaal,  
 

Ik ben Lisa Barendregt, ik ben 17 jaar oud, kom uit Geervliet en volg momen-

teel de opleiding onderwijsassistent. In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen 

met vrienden en houd ik van volleybal. Ik loop dit hele schooljaar stage in 

groep 5/6 op de woensdag en donderdag. Ik heb er onwijs veel zin in.  
 

Liefs juf Lisa.  

 

Schoolmaatschappelijk Werk                                                          

Vanuit het schoolmaatschappelijk werk is Iris Imhof betrokken bij onze school. 

Zij is tot aan de herfstvakantie regelmatig op school aanwezig. Daarna zullen 

haar werkzaamheden overgenomen worden door haar collega Lisette Janse.  
 

Het Schoolmaatschappelijk werk ondersteunt de intern begeleider/leerkracht, 

denkt mee met en adviseert ouders en helpt bij eventuele doorverwijzing. 

Schoolmaatschappelijk werk is de verbindende schakel tussen onderwijs en 

zorg.  
 

Met welke vragen kunt u bij het Schoolmaatschappelijk werk terecht:  

- Gedragsverandering bij mijn kind?;  

- Veranderingen in ons gezin?;  

- Opgroeien met zusje, broertje en of nieuwe gezinsleden;  

- Wegwijs worden in een wirwar van instanties!?;  

- En welke vragen u nog meer heeft.  
 

Mocht u in contact willen komen met Iris Imhof dan kunt u haar het beste een 

e-mail sturen met uw contactgegevens. Ook kunt u de aanmelding via Jac-

queline Konings, de Intern begeleider laten verlopen.  Jacqueline Konings zal 

de aanmelding dan doorzetten naar Iris Imhof.  
 

Kwadraad Maatschappelijk Werk  

Iris Imhof       

i.imhof@kwadraad.nl 

Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag 
 

SOT besprekingen 

SOT is de afkorting van School OndersteuningsTeam. In een SOT vindt leerling-

bespreking plaats en wordt nagegaan welke vragen er zijn rondom uw kind, 

wat stimulerend en belemmerend werkt voor uw kind, hoe de wisselwerking is 

met de leerkracht en hoe het thuis gaat. In de leerlingbespreking SOT wordt 

onderzocht waar de ‘hefboom’ zit om beter af te kunnen stemmen, zodat uw 

kind bijvoorbeeld weer met meer plezier naar school kan gaan. Er kunnen in 

het SOT afspraken gemaakt worden voor het werken in de groep, voor thuis 

en/of het eventueel inschakelen van hulp van externe zorg.  

 

Het SOT team bestaat uit een schoolbegeleider/orthopedagoog van Kind-

kracht Esther Geilman, onze maatschappelijk werker Iris Imhof en Jacqueline 

Konings de interne begeleider.  
 

Bij de bespreking zijn altijd de leerkracht(en) en de ouder(s) aanwezig.  Regel-

matig nodigen we externe partners uit die ook betrokken zijn bij de zorg voor 

uw kind zoals bijvoorbeeld de logopedist of fysiotherapeut. Soms hebben we 

een overleg of winnen we advies in bij collega’s in het Regionaal Overleg 

Kindkracht.  
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OBS De Vliegerdt 

Achterweg zz 2c 

3216 AB Abbenbroek 

Telefoon:  

0181-662559 

E-mail:  

vliegerdt@primovpr.nl 

Internet:  

Onderstaande data zijn gepland voor een SOT:  

• Dinsdag 13 oktober    SOT 1 van 15.00 u- 17.00 u     

• Dinsdag 8 december   SOT 2  van 15.00 u- 17.00u 

• Dinsdag 2 maart    SOT 3  van 15.00 u- 17.00u 

• Dinsdag 15 mei    SOT 4 Markenburg 15.00u- 17.00u 

 

Als het voor uw kind van toepassing is, krijgt u een uitnodiging en een agenda 

voor zo’n bespreking. Naast de agenda kunt u zich ook verdiepen in dossier-

stukken ter voorbereiding. Na afloop ontvangt u altijd een verslag.  

De agenda , dossier stukken en verslag zet Jacqueline Konings klaar in Kind-

kans. (Kindkans is een applicatieprogramma voor het Samenwerkingsverband 

en de scholen om stukken veilig te kunnen delen zonder te mailen.) U heeft in 

dit programma een bepaalde tijd om de stukken te kunnen bekijken. 

 

U zal Esther Geilman, de schoolbegeleider, regelmatig op school zien om 

voorbereidend werk uit te voeren, observaties te doen (altijd met uw schriftelij-

ke toestemming) of een onderzoek na te bespreken. 

 

Website  

We hebben problemen met onze website. Misschien heeft u het al gemerkt, 

maar het lijkt erop of onze website niet meer bereikbaar is. Op dit moment lukt 

het ons niet het probleem op te lossen. We hopen volgende maand meer te 

kunnen meedelen hierover. We delen onze nieuwsbrief nu op een andere 

manier en we hopen dat die manier werkt! 

 

Aanwezigheid directeur 

De directeur is op  woensdag 9, donderdag 10, maandag 14, dinsdag 22, 

woensdag 23 en dinsdag 29 september op school aanwezig. Voor vragen 

kunt u hem bellen en een eventuele (digitale) afspraak is zo gemaakt. 

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 2 oktober.  

Agenda: 

 

 04-09 Nieuwsbrief 1 

 07-08 Alle leerlingen krijgen een schriftelijk informatieavond document mee 

 14-09 OV vergadering onder voorbehoud 

 28-09 MR vergadering onder voorbehoud 

 01-10 Nieuwsbrief 2 

 


