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Beste ouder(s) / verzorger(s),
365 nieuwe dagen om te dromen
te gaan en te komen
te ontvangen en te geven
en tussenin:
gelukkig en gezond te leven.
Allereerst willen wij u en uw dierbaren een mooi 2019 toewensen!
Ongetwijfeld heeft u een kort moment stil gestaan om terug te kijken naar 2018. Wat waren de
mooie momenten? Misschien waren er ook wel moeilijke of verdrietige momenten waar u aan
terug moest denken. Tegelijkertijd heeft u dan waarschijnlijk ook stilgestaan bij het nieuwe
jaar. Wat zijn uw voornemens? Wat zijn uw plannen? Wilt u dingen anders gaan doen?
Op school kijken we aan het begin van het nieuwe jaar ook naar de plannen voor het komende
jaar. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer over.
In een kinderliedje staat het als volgt omschreven:
Begin bij het begin, dan komt het echt wel voor elkaar.
Het zit in de kleine dingen, die maken groot verschil.
Begin bij het begin, dan komt het echt wel voor elkaar!
Wij zijn weer vol goede moed en opgeladen om het nieuwe jaar te starten. We hopen de
kinderen ook!

Namens het team,
Machteld Metz
CBS De Vliet
Berkenlaan 16, 3286 XC Klaaswaal – T 0186-572419 – E devliet@csgdewaard.nl – devliet.csgdewaard.nl

Onderwijsontwikkeling (1)
Deze week zijn we echt gestart met de bordsessies. Met het team staan we samen bij een
bord in de personeelskamer waar verbeterdoelen op staan. Deze verbeterdoelen komen uit
het verbeterplan. Aan deze doelen zijn acties gekoppeld die door de leerkrachten worden
uitgevoerd. Dit alles om het onderwijs aan de kinderen te verbeteren. Een bordsessie duurt 15
minuten. Het moet op den duur teamvergaderingen vervangen. De bordsessies vinden iedere
week plaats. Het team is verdeeld in twee groepen en alle leerkrachten nemen in een vast
team samen deel aan de sessies.
Onderwijsontwikkeling (2)
Naast de bordsessies zijn er soms ook nog langere sessies. Deze hebben diverse invullingen.
In De Info zullen we u op de hoogte houden hiervan.
Extra ondersteuning
Vanaf nu zullen we 4 uur per week een orthopedagoog in huis hebben
die ons ondersteunt op allerlei zaken. Haar naam is Joyce Kooijman.

Kerstfeest 2018
Het lijkt al een tijd geleden… Voor de vakantie hebben we het kerstfeest gevierd. Het waren
mooie feesten in de klas. Wat was het leuk om te zien dat er kinderen waren die hun talenten
inzetten en ook muziek gingen maken!
Na afloop hebben we als team nog samen gegeten. Het was goed om met elkaar het roerige
jaar af te sluiten.
Nieuwe jaar
We zijn alweer bijna een week bezig met school en alles voelt alweer alsof het ‘gewoon’ is.
Voor De Vliet zal het niet een gewoon jaar worden. De plannen voor 2019 zijn gemaakt. We
gaan met elkaar werken aan verbetering van het onderwijs. Binnenkort hoort u wanneer de
ouderavond is waar we u meer willen vertellen hierover.
De Info
U bent gewend dat De Info iedere twee weken uitkomt. Dit gaat mij echter niet lukken wegens
tijdsgebrek doordat ik twee scholen heb. Daarom zult u iedere maand een iets uitgebreidere
nieuwsbrief van mij ontvangen. Ik zal deze aan het begin van de maand versturen.
Meubilair
Voor het directiekantoor is nieuw meubilair geleverd. In het kader hiervan heb ik een aantal
vragen:
- Is er iemand die interesse heeft in het oude meubilair?
- Is er iemand die het oude meubilair uit elkaar kan halen?
- Mocht niemand interesse hebben in het meubilair, is er dan iemand die het kan
wegbrengen naar het RAD?
Graag even melden per mail aan m.metz@csgdewaard.nl
Doppenactie
Denkt u nog aan het inleveren van de doppen voor de doppenactie? U vindt de doos in de
centrale hal.

Citoafname
20 Januari start de CITO- afname. Deze duurt 3 weken. Het is handig als u doktersbezoeken
ed. niet onder schooltijd plant.
Schoolfotograaf
Op donderdag 17 januari komt de schoolfotograaf. Er worden groepsfoto's van elke klas en
portretten van alle leerlingen op de Vliet gemaakt. Ook de broertjes en zusjes foto's worden
gemaakt. Dit van de leerlingen die op de Vliet naar school gaan.
Zitten nog niet al uw kinderen op de school, maar vindt u het toch leuk om een broertjes/zusjes
foto te laten maken? Dat kan! Vanaf maandag ochtend hangt er een inschrijflijst in de grote
hal. U kunt dan zelf de tijd invullen die u het beste uitkomt.
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