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Trefwoord Ouderbrief in de afgelopen 2 weken van 13-24 mei
‘Doen’ is het eerste thema van vier rond werkwoorden: rond thema’s die actie
veronderstellen waar mensen, in ons geval kinderen, aan deelnemen.
Kinderen ‘doen’ veel. Gamen, knutselen, stoeien, …. Ze zijn graag met hun handen
bezig. ‘Al doende’ leren ze veel. Minstens zo belangrijk is dat kinderen leren om te
reflecteren op wat ze doen, door vragen te stellen bij hun eigen handelen en dat van
anderen. In dit thema ‘Doen’ gaat het dus niet direct om het doen zelf, maar om de
levensbeschouwelijke vraag: wat maakt het menselijk handelen betekenisvol?
Waarom doen we wat we doen?
Dat wordt de grote vraag in dit thema. De kinderen stellen zich vragen als: Welke betekenis heeft het
wat wij doen? Wanneer doen we goed en wanneer fout? En waarom ervaren we bouwen, werken,
sporten en soms zelfs ‘niets doen’ als zinvol?
De kinderen zullen ontdekken dat er meerdere antwoorden zijn. Wat zou uzelf antwoorden op de
vraag waarom we mooie dingen maken? Het geeft voldoening! Het maakt je trots! Je kunt er iets van
leren. Je voelt je nuttig. Je geniet, omdat je samen iets met anderen doet. Je groeit als mens als je de
uitdaging aangaat. Allemaal antwoorden en vele andere die we van de kinderen zullen horen.
Simson heeft wat te doen
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Het bijbelverhaal bij dit thema gaat over Simson: die sterke man met dat lange
haar. Het geheim van zijn lichaamskracht zit hem in dat lange haar. Zijn kracht is
wel steeds gericht op God. Bij zijn geboorte wordt de kleine Simson al toegewijd
aan God. Om straks, als hij groot en sterk is, bijzondere daden te verrichten: Simson
zal het volk van Israël moeten bevrijden van de Filistijnen.
En dat maakt hij waar als daadkrachtige doener. Hij kleineert de Filistijnen keer op
keer met zijn vuisten.
Ook ontmoet hij een leeuw, wat voor die leeuw dramatisch afloopt. Maar ook zit hij achter de dames
aan, ook al zijn het meisjes uit het vijandelijke kamp. Zo wordt zijn zwakte voor de mooie Delila hem
fataal, want Delila ontdekt het geheim van zijn kracht. Ze scheert het lange haar van Simson af en
dan is het afgelopen met de daadkracht van Simson. Tja, wat had die sterke Simson beter kunnen
doen? En wat ik doe?
Het thema ‘Doen’ zet kinderen aan het denken over wat goed is om te doen.
Van folders rondbrengen, spelen, iemand slaan als je sterk bent, lummelen tot meer doen dan je
moet doen. En tegelijk ook wat je beter niet kunt doen. De kinderen zullen het ontdekken bij zichzelf
en van elkaar.

Vervolg formatie en groepen
Eind mei, een maand later dan gepland, krijgt de medezeggenschapsraad het formatieplan 2019-2020
aangeboden. De leden van de MR wordt gevraagd dit plan goed te bekijken en instemming te verlenen.
Na instemming (of mogelijk nog wijzigingen en daarna instemming) kan het team dan verder met
kinderen plaatsen in groepen en kan het MT het personeel koppelen aan groepen. Ook dat laatste
gebeurt zo zorgvuldig als mogelijk en in overleg met betrokken personeel, waarbij het schoolbelang
voor gaat. Binnen het team hebben we de laatste paar weken veel gesprekken gevoerd over
mogelijkheden van te formeren groepen en het aantal groepen op basis van aantallen leerlingen. Dat
betekent dat we zorgvuldig moeten heroverwegen de groepen opnieuw in te delen. We gaan uit van
gemiddeld 25 leerlingen per groep als we kijken naar het beschikbare reguliere budget. Zodra de
formatie is vastgesteld, zullen we u als ouder(s)/verzorger(s) verder op de hoogte stellen en kunnen
dan ook communiceren in welke groep(en) uw kind(eren) is (zijn) geplaatst. Dit proces heeft onze
volledige aandacht.

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen de volgende leerlingen bij ons op school:
Groep 1/2a Rodie M.
Groep 1/2b Dyonne K.
Groep 7b Cherany P.
We wensen jullie heel veel plezier bij ons op school.
Uitslag IEP eindtoets
Op De Vlieger 3 wordt gewerkt met de IEP eindtoets. Deze toets, toetst de taal en
rekenvaardigheden van leerlingen van groep 8. Naar aanleiding van de eindtoets krijgt de school in
beeld wat de opbrengst is van 8 jaar onderwijs aan een leerling. In Nederland is het verplicht om als
basisschool een eindtoets af te nemen.
Het is u de afgelopen week vast niet ontgaan dat de eindtoets volop in het nieuws was. Het
ministerie van OCW heeft geconstateerd dat de Expertgroep PO een fout heeft gemaakt bij het
berekenen van de toets-adviezen. Met de IEP Eindtoets zelf is niets mis, de schuld ligt volledig buiten
de toets-aanbieders.
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Bij ons op school heeft de gemaakte fout geen effect voor het behaalde eindresultaat.
We hebben dit jaar een score behaald van 80,5. Hiermee scoren we boven de ondergrens van 80,0.
Daarmee continueert de school volgens de inspectienorm een basisarrangement. De behaalde score
2019 komt overeen met wat we van deze leerlingen mochten verwachten na acht jaren
basisonderwijs. We gaan de eindtoets analyseren en bespreken in het team, om zo vanuit de
gezamenlijke verantwoordelijkheid het onderwijs te kunnen blijven optimaliseren.
Volgende week komen de papieren rapportages binnen. Deze worden dan meegegeven aan de
kinderen van groep 8.

Doorlezen in de zomervakantie met de VakantieBieb
Jaarlijks blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen dankzij de VakantieBieb. Een mooie
ontwikkeling en bovendien erg belangrijk. Blijven lezen in de vakantie helpt namelijk een terugval van
het AVI-niveau voorkomen.
De VakantieBieb-app biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin.
Bijvoorbeeld Deze mop is top van Paul van Loon, Met opa door Europavan Tamara Bos, Level 13, Game
Over van Esther van Lieshout en De Zevensprong van Tonke Dragt. De VakantieBieb is een
zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden. Een lidmaatschap is niet nodig. Voor
kinderen opent de VakantieBieb op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen
beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus. Meer info is te vinden op:
www.vakantiebieb.nl/bestellen

Werkgroep groen schoolplein opgericht n.a.v. oproep
Een inmiddels opgerichte enthousiaste werkgroep groen(er)schoolplein bestaande uit teamleden en
ouders buigen zich momenteel over mogelijkheden en ideeën om een subsidie aanvraag in te dienen
bij de provincie voor een groen(er) schoolplein. We betrekken leerlingen erbij en ook u als
ouder(s)/verzorger(s) zal mogelijkheid krijgen ideeën te opperen. We houden u op de hoogte welke en
hoever de plannen zijn en het proces. Mocht u alsnog willen aansluiten bij deze werkgroep of vragen
hebben, kun u dat doen bij leerkracht Timo Laarman namens de werkgroep.

Gelezen in Stadhagennieuws.nl over bouwplannen op groene sportveldje naast de
Vlieger 3 en de Kopakker...
Aanstaande maandag zal ik (Danielle) namens De Vlieger 3 samen met collega-directeur van de
buurschool De Kopakker samen optrekken in een gesprek met de gemeente over bouwplannen naast
de school. Daarover is de school niet apart geïnformeerd. In het kader van bewegen met kinderen en
groen in de wijk, zou ik het heel erg betreuren als het enige groene sportveldje in de buurt bebouwd
moet gaan worden. Volgende nieuwsbrief laat ik u weten wat er uit dat gesprek is gekomen.
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