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De lente komt er weer aan! Langzaam maar zeker zien we de natuur weer ontwaken, is het 
weer licht als de kinderen naar school gaan en kunnen de kinderen na schooltijd weer lekker 
buiten gaan spelen. De voorjaarsvakantie is geweest en de kinderen hebben kunnen genieten 
van prachtig lenteweer! Fijn, we hopen dat iedereen weer is opgeladen en weer nieuwe 
energie heeft.  
 
De periode tussen de kerst- en de voorjaarsvakantie is een pittige periode voor de kinderen 
en voor de leerkrachten. De kinderen laten tijdens de cito's zien, wat ze allemaal onthouden 
hebben van al die nieuwe dingen die ze in het eerste half jaar hebben geleerd. De 
leerkrachten analyseren die toetsen nauwkeurig en vergelijken deze met het werk wat de 
kinderen in de klas laten zien. 
Voor de vakantie zijn de rapporten weer uitgedeeld en alle uitslagen en vorderingen van de 
kinderen weer besproken met u als ouders. De kinderen van groep 8 hebben hun definitieve 
schooladvies ontvangen. We zijn alweer van start gegaan met de tweede helft van het 
schooljaar. We hopen op een mooie tweede helft! 
 

 
 
Namens het team, 
Machteld Metz 
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MEDEDELINGEN 
 

Personeel 
❖ Maandag 4 maart zijn juf Liesanne en juf Maartje gestart op De Vliet.  
❖ Juf Margreet zal op maandag en vrijdag de groep 2 apart lesgeven.  
❖ Op woensdag zullen juf Karina en juf Margreet om de week voor de les staan.  
❖ Juf Margreet zal eens in de 2 weken groep 3 op woensdag lesgeven, juf Jakobien zal 

dan heel groep 4 lesgeven en juf marjolein heel groep 5.  
❖ De inzet van de onderwijsassistenten gaat per 25 maart veranderen. Nu is de 

werkwijze dat juf Agnes en juf Moniek kinderen uit de klas halen en extra 
ondersteuning geven. Vanaf 25 maart komt er een onderwijsassistent bij en zullen juf 
Agnes, juf Moniek en juf Hester meer ondersteuning in de klas gaan geven. De 
leerkracht zal hierdoor meer tijd overhouden om met kinderen (in groepjes) aan de 
instructietafel aan de slag te gaan.  

  
 

Onderwijsontwikkeling 
De Vliet is volop in ontwikkeling! Om u een indruk te geven van de zaken waar we mee bezig 
zijn, kunt u onder dit kopje regelmatig onze studiemomenten lezen.  
 
Studiedag 14 febr 
Op de studiedag van 14 februari hebben we een dag hard gewerkt met het hele team.  
We zijn begonnen met het doelenbord en hebben met elkaar gekeken welke doelen van het 
bord af konden. Vervolgens zijn we, middels een creatieve werkvorm, gaan nadenken over 
elkaar gaan nadenken over elkaars kwaliteiten en hoe we hier gebruik van kunnen maken.  
We zijn met elkaar nieuwe doelen en acties op gaan stellen voor op ons doelenbord. Deze 
doelen zijn allemaal gelinkt aan ons plan van aanpak.  
Op de studiedag hebben we ook, onder leiding van onze ‘ Vliegenier’ (Vliegende Brigade 
vanuit de PO- raad) gekeken naar de resultaten van taal voor kleuters en begrijpend lezen en 
hebben we plannen gemaakt voor de komende periode om met de kinderen aan de slag te 
gaan. Deze plannen hebben we aan elkaar gepresenteerd.  
 
Studiemiddag/ avond 7 maart 
Op 7 maart hebben we wederom een studiemiddag/ avond gehad. We starten met een 
bijscholing op het gebied van ICT. Cloudwise is de aanbieder van een softwareportaal waar 
we de kinderen op kunnen inloggen. Binnen dit portaal kunnen de leerkrachten vanaf hun 
eigen scherm meekijken naar wat de kinderen doen. Tevens kunnen de leerkrachten het 
scherm van leerlingen op ‘hold’ zetten of naar alle kinderen tegelijk een link sturen die ze 
moeten bekijken.  
Na deze training heeft het team (onder het genot van een pizzapunt) geluisterd naar de 
ontwikkelingen en vorderingen van het plan van aanpak, gepresenteerd door Machteld. 
Vervolgens heeft onze ‘ Vliegenier’ het team meegenomen in de didactiek van ons 
instructiemodel. Hiermee frissen we kennis op en zullen we afspraken maken over onze wijze 
van instructie geven in de klas.  
 
Teambijeenkomst  
In de week van 11 maart heeft het team een bijeenkomst en gaan we met elkaar oefenen in 
het geven van feedback.  
 
Klankbordgroep 



Op 5 maart is de klankbordgroep bij elkaar geweest, met een aantal gastleden. Het was een 
productieve en interactieve avond. We zijn met elkaar aan de slag gegaan met de begrippen 
die belangrijk zijn als het gaat om ouderbetrokkenheid 3.0 die u met elkaar hebt 
opgeschreven. Met elkaar zijn we nader gaan bekijken wat de begrippen nu eigenlijk voor 
betekenis hebben voor De Vliet. Hier gaat een beleidsplan en actieplan uit volgen. Wanneer 
deze volledig klaar zijn, zullen we dit plan op de website plaatsen.  
 

 
 

Overig 
Kwaliteit 
Om de kwaliteit van de school te waarborgen en verder te verbeteren, gebruiken we het 
kwaliteitssysteem van WMK. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn gevraagd een vragenlijst 
in te vullen, zodat we goed in kaart kunnen brengen wat we als school goed doen, of waar 
we sterk in zijn, maar ook wat we nog verder kunnen verbeteren. Al heel veel ouders hebben 
de vragenlijst ingevuld. Hartelijk dank voor jullie reactie! Hoe meer meningen we 
verzamelen, des te betrouwbaarder is dit onderzoek. Uw antwoorden worden anoniem 
verwerkt. Als u de vragenlijst nog niet hebt ingevuld, wilt u dit dan alsnog doen? Dit kan tot 15 
maart. 
 
Pasen 
Op 18 april zullen met de kinderen het paasfeest vieren in een viering. We vinden dit een 
belangrijk feest en hopen er met elkaar een mooie viering van te maken. De viering is voor de 
kinderen van de school en zal onder schooltijd plaatsvinden.  
De OR zal daarna een heerlijke paaslunch voor de kinderen verzorgen! De kinderen zijn deze 
dag 13.30u uit! 

 
 
Doppenactie 
Denkt u er nog aan om doppen mee te nemen voor de doppenactie? 
 



 
 
Open ochtend voor nieuwe leerlingen. 
Op woensdag 3 april is er op De Vliet de inschrijfochtend voor nieuwe leerlingen. U kunt ook 
altijd langskomen voor een gesprek/rondleiding. Als u mensen kent in uw omgeving met 
kinderen die volgend schooljaar 4 jaar worden kunt u hen alvast attent maken op deze 
ochtend. 
 
Schoonmaakavonden 19 en 21 maart 
Er zijn al veel mensen die zich hebben opgegeven voor de schoonmaakavonden. Komt u ook 
helpen? U kunt zich aanmelden bij Diane d.scherpenisse@csgdewaard.nl 

 
 
Nationale Pannenkoekendag 2019 op 22 maart 2019 
Wij doen mee aan de Nationale Pannenkoekendag! U ontvangt hierover een aparte mail met 
alle informatie. 
  
 

 
 
Luizenscan 
Afgelopen 6 maart was het landelijke hoofdluisdag. Een dag waarop men in de media extra 
aandacht had voor hoofdluizen en de bestrijding hiervan. Kammen, kammen, kammen, 
adviseert het RIVM. 
Zoals u weet beschikt onze school over een team van ervaren luizenpluizers. Dit team van 
mensen voert controles uit wanneer nodig. Hier zijn we heel blij mee. 
Op 6 maart kregen wij te horen dat we een pilot mogen draaien met een digitale luizenscan. 
Een luizenscan scant de kinderen 1 voor 1 op de, mogelijke, aanwezigheid van hoofdluizen en 
of neten. Dit scheelt de luizenpluizers veel tijd. We zullen de luizenscan op de 1e maandag 
van de nieuwe maand in gebruik nemen. 
 
Namens het team van de Vliet,  
Machteld Metz  
Bijlage: roparunactie 
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Belangrijke data 
 
 

                                      Maart 2019 
1 Voorjaarsvakantie 
2 Voorjaarsvakantie 
3 Voorjaarsvakantie 
4  
5 Klankbordgroep/ gebedsgroep 
6  
7  
8 Zwemmen groep 8 
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15 Inloopkwartier 

Zwemmen groep 4/5 
16  
17  
18 Week van de lentekriebels 
19 Schoonmaakavond 
20  
21 Schoonmaakavond 
22 Pannenkoekendag 

Zwemmen groep 6/7 
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29 Zwemmen groep 8 
30  
31  
 
 

                                      April  2019 
1 Luizenscan 
2  
3 Open ochtend  
4  
5 Zwemmen groep 4/5 
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12 Zwemmen groep 6/7 
13  



14  
15 Inloopkwartier 
16 CITO eindtoets groep 8 
17 CITO eindtoets groep 8 
18 Paasviering + paaslunch, continurooster: kinderen zijn om 13.30 uur uit. 
19 Goede vrijdag 
20 Start meivakantie 
 


