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Belangrijke data & mededelingen
Vrijdag 6 november

Creatief kwartier 5B.

Woensdag 11 november

Afsluiting Jeelo-project “Leren van personen van vroeger”.

Donderdag 12 november

Studiedag, alle leerlingen zijn vrij!

Woensdag 18 november

Start Jeelo-project “Omgaan met geld”.

Maandag 23 november

Overleg SOR.

Maandag 30 november

Facultatieve oudergesprekken, zie meer informatie verderop.

Vlasgaard algemeen
Subsidie
Onlangs heeft Vlasgaard een subsidie ontvangen van de overheid om zichtbare achterstanden bij leerlingen aan te pakken, die zijn ontstaan in de thuiswerktijd. Binnenkort starten we met deze ondersteuning
aan een geselecteerde groep leerlingen. De ouders van de leerlingen, die hiervoor in aanmerking komen,
hebben onlangs van ons hierover een mail ontvangen om toestemming te geven.
Facultatieve oudergesprekken
In de week van 30 november is er de mogelijkheid om een oudergesprek te plannen. Het zijn facultatieve
gesprekken, dat wil zeggen dat er op verzoek van de leerkracht of van de ouders een gesprek wordt gepland, maar niet iedereen wordt automatisch uitgenodigd. Mocht u een afspraak met de leerkracht alsnog
willen inplannen, geef dit dan uiterlijk 23 november aan bij deze leerkracht. Wij informeren u vervolgens
via Ouderportaal over de afspraak. De gesprekken zullen gezien de corona-maatregelen zeer waarschijnlijk
online plaatsvinden, maar ook hierover zullen we u t.z.t. verder informeren.

Vlasgaard personeel
Zwangerschapsverlof juf Judith
Juf Judith zal officieel met zwangerschapsverlof gaan na de kerstvakantie. Echter is het advies aan het onderwijspersoneel om na een zwangerschap van 28 weken wel te streven naar ook 1,5 meter afstand van
de kinderen. Dit is in de klassensituatie niet mogelijk, vandaar dat Judith m.i.v. 23 november al taken buiten de groep gaat doen en dus zal vanaf dat moment juf Elke Berghuis starten. Ze zal op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag in de groep werken. Uiteraard zorgen Judith en Elke voor een goede overdracht.
Binnenkort zal Elke zich ook aan de kinderen voorstellen en aan u als ouder per brief.
Afscheid juf Elly
Voor de herfstvakantie hebben we afscheid genomen van juf Elly, geheel in ‘Ot en Sien’- stijl. Ondanks wat aanpassingen was het een zeer
feestelijke en geslaagde dag! We willen juf Elly bedanken voor haar
jarenlange inzet op school en hopen haar nog te treffen wanneer ze af
en toe komt helpen op school!
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Nieuws van de MR
De eerste vergadering van de MR in het nieuwe schooljaar heeft alweer plaatsgevonden. De notulen hiervan
zullen na de volgende vergadering, wanneer deze dan definitief worden gemaakt, op de website van Vlasgaard worden geplaatst.
Voor nieuwe ouders en wellicht als reminder aan alle andere ouders: De MR praat mee over alles wat met de
school te maken heeft. Op deze manier kunnen ouders, leerlingen en personeel meedenken over het beleid
van de school. Wij vergaderen gemiddeld 1 x per maand en de vergaderingen zijn altijd openbaar, dus u kunt
deze altijd bijwonen. Indien u een beroep wilt doen op de MR of vragen heeft, kunt een email sturen
naar mr.vlasgaard@optimusonderwijs.nl.
De vergaderdata zijn: dinsdag 1-12-2020, woensdag 13-1-2021, woensdag 24-2-2021, dinsdag 6-4-2021,
woensdag 19-5-2021 en donderdag 1 juli 2021.

Leerlingenpanel
Wij zijn van het leerlingenpanel. Het leerlingenpanel is een groepje kinderen, die zorgt voor veel dingen in de school en losse dingetjes rondom
school. Door de coronatijd hebben we een aantal maanden niks kunnen
doen. Ook zijn er twee kinderen weggegaan, maar aan het begin van het
nieuwe schooljaar zijn er ook weer twee nieuwe kinderen bijgekomen.
Samen met juf Linda (directeur) vergaderen we iedere maand. Heb je
een goed idee, maar zit je niet in het leerlingenpanel, laat het ons weten.
Dan gaan we dit bespreken. Binnenkort is onze eerste vergadering. Maar
eerst stellen we ons aan u voor!
Elke-Janne: Hoi, ik ben Elke-Janne. Ik ben 11 Jaar en zit in groep 8 en in
het leerlingenpanel. Ik heb voor het leerlingenpanel gekozen, omdat ik
graag iets goeds voor de school wil doen en het leek me superleuk om ideeën voor de school te bedenken.
Fenne: Hoi, ik ben Fenne. Ik ben 10 jaar en zit in groep 8 en in het leerlingenpanel. Ik heb daarvoor gekozen,
omdat ik het leuk vond dat ik iets voor de school kan doen en ik vind het leuk om dingen te regelen.
Rinke: Hoi, ik ben Rinke. Ik ben 9 jaar en zit in groep 7 en in het leerlingenpanel. Ik heb daarvoor gekozen
omdat ik het graag wilde omdat het mij leuk leek om dingen op te lossen en problemen te bespreken.
Pepijn: Hoi, ik ben Pepijn. Ik ben 10 Jaar en zit in groep 7 en in het leerlingenpanel. Ik heb voor het leerlingenpanel gekozen, omdat ik het leuk vind om dingen op te lossen en iets voor de school te doen. En ik vind
het ook leuk om dingetjes te regelen.
Niek: Hoi, ik ben Niek en ik ben 9 Jaar en zit in groep 6.Ik heb voor het leerlingenpanel gekozen, omdat ik het
leuk vind om te helpen en ik ben niet verlegen.
Auke: Hoi, ik ben Auke, ik ben 9 Jaar en zit in groep 6 en in het leerlingenpanel. Ik heb voor het leerlingenpanel gekozen omdat ik graag leuke ideeën wil bedenken en ik ben best wel creatief.

Nieuws van de GGD
Binnenkort staan er drie webinars voor ouders gepland vanuit de GGD.
•3 november over lachgas
•11 november over sociale media
•26 november over opvoeden in 2 huizen.
De inschrijflinks en meer informatie zijn te vinden op https://www.ggdhvb.nl/webinar.
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Jeelo

Leren van personen van vroeger
30 september – 11 november

Omgaan met geld
18 november – 17 december
Het project ‘Leren van personen van vroeger’ draait nog steeds volop. Naast het maken van de
Kinderboekenweekkrant hebben we nog veel meer geleerd en gedaan. Zie hieronder!
- van geschiedenis-tijdlijnen tot kledingstijlen door de jaren heen.
- alles over Karel de Vijfde: ‘Die leerde van
jongs af aan hoe je een leider moest zijn.
Hij had les gekregen over hoe je oorlog
moest voeren en met een zwaard moest
vechten, maar ook hoe je zo’n groot rijk
moest besturen’ Geschreven door Sophie
- meningen-muur. Yara zegt: ‘Ik vind het
zielig voor mensen die moesten werken en
opgesloten werden. Het kan gewoon niet’
- van spullen van vroeger tot verhalen over
bekende personen: van Michiel de Ruijter
tot Vincent van Gogh en wie is jouw held?
- Vlasgaard duikt in de geschiedenis!

Woensdag 18 november gaan we met het volgende project starten: Omgaan met geld.

Waarom dit project?
We worden dagelijks verleid tot consumptie. Op straat, in de winkel, op de tv en in de social media.
Maar ook door anderen. Hoe ga je hiermee om? Hoe bepaal je wat je echt nodig hebt?
En heb je daar het geld wel voor?
Het doel van het project is dat de kinderen zich bewust worden van verleidingen en misleidingen,
zodat ze een kritische houding aannemen voordat zij iets gaan kopen. Ze leren de waarde van iets
te bepalen voor zichzelf en voor anderen en leren dat je je geld maar één keer kunt uitgeven.
Zou Sinterklaas ook goed met geld kunnen omgaan? Ook dit feest laten we natuurlijk niet voorbij
gaan en draait tijdens het Jeelo-project mee in de onderbouw!

