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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over corona en versoepelingen, schoolreis en 

uitjes, rookvrije school, studiedag van 10 juni gaat niet door, formatie en nieuw 

schooljaar, ouder tevredenheidpeiling 2021, kamp groep 7-8, wanneer de di-

recteur aanwezig is en wanneer de volgende nieuwsbrief verschijnt.  

 

Corona en versoepelingen 

De huidige protocollen hanteren we sinds 15 april. De protocollen worden door 

de PO-raad landelijk na elke persconferentie aangepast. Daarna worden ze 

bij EduMare besproken in het zogenaamde ‘kernteam’. Het kernteam ziet 

geen aanleiding om op dit moment een ander standpunt in te nemen over de 

landelijke richtlijnen van de PO-raad. We lichten twee punten toch nader toe.  

 

Aanwezigheid van externe professionals in de scholen 

Het kernteam ziet geen aanleiding om hier op dit moment een ander stand-

punt over in te nemen: 

Externen worden dus niet toegelaten voor zover dat niet noodzakelijk is voor 

het onderwijs en onderwijsondersteunende zorg.  

We gaan hier voor maatwerk en het is de directeur die uiteindelijk beslist over 

de inzet van externen, met inachtneming van de situatie op school, en uiter-

aard in overleg met de betreffende leerkracht. 

Een externe professional zoals de schoolfotograaf valt niet in deze categorie. 

Als onze school toch graag schoolfoto’s wil laten maken, is het advies van het 

kernteam dit buiten, met inachtneming van de huidige maatregelen, te orga-

niseren.  

 

Zwem –en gymlessen  

Voor EduMare hanteerden we - door geen lessen in de zaal te geven - voor 

bewegingsonderwijs iets strengere richtlijnen dan in het protocol basisonderwijs 

waren opgenomen. Aangezien per 19 mei de sportscholen en zwembaden 

voor regulier gebruik weer opengaan, kunnen alle scholen de gymlessen in de 

zaal weer laten doorgaan. Op onze school maken we maandag afspraken 

over hoe wij omgaan met de gymlessen. We zullen u a.s. maandag of dinsdag 

via Parro inlichten over ons besluit.  Sowieso zullen we de  nodige veiligheids-

maatregelen, zoals bijvoorbeeld het mengen van groepen, in acht nemen.  

 

Schoolreis en uitjes 

In nieuwsbrief 9 hebben we het standpunt van het kernteam van EduMare 

over schoolreizen en uitjes uiteengezet. Naar aanleiding van het bestuurstand-

punt over  mogelijke schoolkampen konden ze zich voorstellen dat in navol-

ging hiervan ook binnen scholen de vraag zal volgen of er schoolreizen geor-

ganiseerd kunnen worden.  
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Ze hebben hierover het volgende aangegeven: 

• Dit kan alleen als de groepen/groepjes niet vermengd worden.  

• Vervoer met een bus waarin meerdere groepen zitten, is dus niet mo-

gelijk.  

• Er mogen geen uitjes georganiseerd worden op locaties waar zich ook 

andere groepen bevinden, zoals pretparken, musea en dierentuinen 

bijvoorbeeld.  

• Er wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een goede afweging 

van het organiseren van dit soort activiteiten in relatie tot de onder-

wijsresultaten. Het kernteam gaf aan dat op een aantal scholen het 

aan te bevelen is alle beschikbare onderwijstijd te gebruiken voor het 

geven van onderwijs. 

 

Met deze kaders in het vizier hebben we samen met de schoolreiscommissie 

van de OV besloten dat onze geplande schoolreis naar de dierentuin niet 

door gaat.  

 

Toch zijn de leerkrachten aan het nadenken hoe ze toch een veilig uitstapje 

kunnen maken of een activiteit kunnen organiseren die wel past binnen de 

richtlijnen om zodoende toch nog een leuke, ontspannen educatieve activi-

teit te organiseren voor de kinderen.   

A.s. maandag komen we als team bij elkaar om hierover een standpunt in 

te nemen. Zodra we meer weten zullen we u dit laten weten. 

 

Rookvrije school 

We zien gelukkig dat er vrijwel niet gerookt wordt bij het hek, maar vanaf 

volgende week prijkt er toch een bord “ons schoolplein is rookvrij” op ons 

hek. Onze school wil leerlingen namelijk een gezonde en rookvrije leeromge-

ving bieden en dat ook uitstralen.  

 

Uit onderzoek blijkt: ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen 

gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Wij 

vragen u daarom om ook niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang 

van het plein of bij het hek, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het 

brengen en ophalen van uw kind(eren).  

 

Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kin-

deren. Een rookvrij schoolplein geldt voor medewerkers van onze school, 

voor u als ouder maar ook voor medewerkers van organisaties die in onze 

school werken en bijvoorbeeld bezoekers en leveranciers. De directie zal 

hierop toezien en handhaven. 

 

Studiedag van 10 juni gaat niet door 

Zoals we al eerder in onze corona rubriek meldden, studiedagen gaan dit 

jaar in de meeste gevallen niet door. De geplande studiedag op 10 juni 

wordt dus een gewone schooldag waarop de kinderen les krijgen. Juist om-

dat we de focus leggen op de kernvakken en eventuele achterstanden 

graag  willen wegwerken, zorgen we voor zoveel mogelijk lesdagen. Van-

daar dat 10 juni ook een lesdag wordt. De studiedag voor de zomervakan-

tie op 16 juli blijft wel op het rooster. Die dag zijn de kinderen dus vrij en kun-

nen ze gaan genieten van zes weken zomervakantie. 

 

Formatie en nieuw schooljaar  

Nog even geduld wat formatie en groepsverdeling betreft. Zodra we de 

groepsverdeling en de formatie rond hebben zal nieuw personeel zich voor-

stellen in de nieuwsbrief. We hopen hierover half juni zoveel mogelijk duide-

lijkheid te kunnen geven.   

 

Ouder tevredenheidspeiling 2021 

OBS De Vliegerdt scoort als school een 3,34. Daarmee scoort de school ruim 

voldoende. De respons op de vragenlijst was 52%: 27 van de 52 responden- 
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ten heeft de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is goed; de vra-

genlijst werd door veel respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school 

een heel goed beeld van haar kwaliteit.  

Zoals in de afbeelding te zien is scoort de school over vrijwel de gehele linie 

iets hoger (groen) dan landelijk gemiddeld behalve op het gebied van soci-

ale veiligheid, incidenten en leerstofaanbod. Daar scoren we net iets onder 

of precies op het landelijk gemiddelde. (rood) Op alle domeinen scoren we 

(ruim) voldoende en op leertijd en afstemming zelfs goed/uitstekend. 

(blauw)  

 

We gaan ons beraden over hoe alle aspecten van de peiling te duiden en 

hoe we ons verder kunnen verbeteren. Zodra we dat helder hebben delen 

we dat in de nieuwsbrief. Doordat we deze peiling eenmaal per twee jaar 

uitzetten, hebben we ook twee jaar om te verbeteren. Voor ons plezierig, 

want hierdoor is er minder tijdsdruk. Voor nu willen we u heel hartelijk danken 

voor de goede respons. Het helpt ons enorm om deze kwaliteit te kunnen 

blijven leveren. 

 

Kamp groep 7-8 

Groep 7-8 is deze week op kamp geweest naar Camping de Meeuw in Briel-

le. Ondanks de tegenvallende temperaturen is het een super gezellige en 

leerzame week geweest voor de kinderen. Gelukkig kon het kamp, ondanks 

de corona maatregelen, doorgaan en is het gelukt om het op een veilige 

manier plaats te kunnen laten vinden. Wij zijn ontzettend blij dat iedereen 

weer gezond thuis is gekomen en natuurlijk ook dat we onze leerlingen in 

deze tijd toch een onvergetelijke ervaring in hun basisschoolperiode mee 

hebben kunnen geven. We danken de begeleiders voor de goede zorgen 

en alle ouders die geholpen hebben bij de organisatorische zaken.  
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OBS De Vliegerdt 

Achterweg zz 2c 

3216 AB Abbenbroek 

Telefoon:  

0181-662559 

E-mail:  

vliegerdt@edumarevpr.nl 

Internet:  

www.devliegerdt.nl 

Op de foto alle trotse schoolkampdeelnemers van Obs De Vliegerdt 2020-

2021.  

 

Aanwezigheid directeur 

De directeur is op maandag 31 mei, dinsdag 1, woensdag 9,  donderdag 10, 

dinsdag 15, woensdag 16, maandag 21 en woensdag 23 juni op school aan-

wezig. Voor vragen kunt u hem mailen en een eventuele (digitale) afspraak is 

zo gemaakt 

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 25 juni 2021.  

Agenda:  

 28-05 Nieuwsbrief 10 

 10-06 Geen studiedag. Deze is geschrapt. 

 14-06 MR vergadering 

 22-06 Geen schoolreis (vanwege maatregelen) 

 25-06 Nieuwsbrief 11 

 

 


