Informatiebulletin van ICBS De Vredeburg
ICBS De Vredeburg
Schuilenburg 88 +
Spannenburg 2
2135 GM Hoofddorp
info@devredeburg.nl
Tel: 0235571690

Flits
7 februari 2019
Jaargang 1
Nummer 15

Beste ouders,
De maand januari stond in het teken van veel zieke leerlingen. Gelukkig
zien we in de maand februari dat dit aantal steeds kleiner wordt.
Het zal u niet ontgaan zijn, dat er nu ook een aantal leerkrachten geveld
zijn door de griep. Gelukkig hebben wij door extra inzet van ons eigen
personeel en met de hulp van trouwe invalkrachten elke groep nog steeds
kunnen bemannen. In deze tijd van grote tekorten in onderwijsland zijn
wij hier heel erg blij mee.
Inschrijven: oproep
Heeft u een kind dat vóór 1 oktober 2019 vier jaar wordt?
Dan verzoeken wij u om hem/haar zo spoedig mogelijk bij meester Frank
in te schrijven.
Onthulling logo
Vanochtend was het zover! De onthulling van de naam van de school in
mozaïek: het kunstproject. Om 9:00u stonden de groepen klaar op de
bovenbouwlocatie. Een rood doek hing langs de gevel bij de hoofdingang.
Eén leerling uit elke bovenbouwgroep mocht naar voren komen om het
mozaïek te onthullen. De kinderen van de school telden af van 10 naar 0.
En het resultaat was zichtbaar: prachtig! Meester Frank bedankte de
kinderen voor hun inzet. Nu kunnen we elke dag genieten van het
kunstwerk. Ook op de onderbouwlocatie heeft het mozaïek een mooie
plek gekregen. Komt u een kijkje nemen?

15 maart: Staken?
De Algemene Onderwijsbond (AOB) organiseert samen met vakbond FNV
Onderwijs en Onderzoek op 15 maart een nationale staking in het basis-,
middelbaar en hoger onderwijs. Meer Primair ondersteunt de staking
niet. Wij hebben als school besloten om niet aan de staking mee te doen.
De kinderen worden vrijdag 15 maart gewoon op school verwacht.
Schoolapp
We hebben inmiddels al steeds meer aanmeldingen voor de schoolapp.
Lukt dit nog niet? Vraagt u dan even hulp door een mailtje te sturen naar
ict@devredeburg.nl. Dan proberen wij u zo snel mogelijk te helpen.
In de maand februari gaan we de mogelijkheid tot het plaatsen van
reacties bij de berichten aanzetten. Als ouder kunt u dan een reactie
geven middels een smiley (emoticon) of u kunt een berichtje typen.
Deze schoolapp is bedoeld als kijkje in de klas en om u op de hoogte
houden. Heeft u iets wat u als vervelend ervaart? Dan het verzoek om
dit persoonlijk aan ons te melden. De schoolapp is hiervoor niet bedoeld.
Na deze maand zetten we dit weer uit, zodat wij als team kunnen
evalueren hoe dit verlopen is. U krijgt hier nog een terugkoppeling van.
Schaatsen
Op maandag 21 januari zijn de groepen 6, 7 en 8 naar de schaatsbaan in
Haarlem geweest. Het was weer een geslaagde ochtend! De kinderen en
leerkrachten hebben genoten.

Noodoproep TSO
Helaas heeft zich nog niemand gemeld dus nog een noodoproep vanuit
Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer:

De overblijf op school staat of valt met de inzet van de vrijwillige
overblijfmedewerkers. Wil je ook werken in een hecht en gezellig
overblijfteam op de leukste school van Hoofddorp? Meld je dan aan bij
onze coördinator Bianca van der Laarse,
Mobiel: 06-51055806
B.vanderLaarse@kinderopvanghaarlemmermeer.nl











We zijn met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar vaders,
moeders, Opa’s, Oma’s, studenten van de MBO Pedagogisch werk
opleiding (studiepunten) die:
De Nederlandse taal voldoende beheersen
1 tot 4 vaste dagen beschikbaar zijn tussen 11.30 en 13 uur
Op de dag dat zij overblijf- vrijwilliger werken, geen overblijfkosten
betalen voor hun eigen kind
Er lol in hebben
Leuk, positief kunnen omgaan met kinderen
Goed kunnen samenwerken.

Vergoeding: € 9 per keer
Ik hoop snel kennis met jou te kunnen maken!
Hartelijke groet,
Bianca van der Laarse
Concertgebouw
Op donderdag 24 januari zijn de groepen 1/2 naar het Concertgebouw
geweest. De kinderen hebben genoten van een prachtige voorstelling:
KleuterSinfonietta- Kom we gaan spelen. Zes muzikanten speelden in een
voorstelling de liedjes die de kinderen op school geleerd hebben bij juf
Gemma. De kinderen weten nu wat o.a. een contrabas, cello en altviool

zijn en wat voor geluid deze instrumenten maken. Ze hebben 45 minuten
ademloos gekeken. Bedankt aan de ouders die als begeleiders mee waren!
Op dinsdag 5 februari waren de groepen 7 en 8 aan de beurt. Zij
bezochten de voorstelling: Rhythmix. De groep Percossa verzorgde de
voorstelling. In alles zit ritme en Percossa maakt daar voorstellingen
over. Deze slagwerkers weten op fantastische wijze uit bijna alles
muziek te krijgen. Of dat nu tandenborstels, kinderwagens, buisjes of
traditionele instrumenten zijn. De kinderen hebben in de klas diverse
bodysounds aangeleerd en twee liedjes. Onder begeleiding van Percossa
hebben de kinderen dit tijdens de voorstelling laten horen. De kinderen
hebben bijvoorbeeld alles geleerd over de componist Beethoven.
Op donderdag 7 maart gaan de groepen 3 en 4 ook naar het
Concertgebouw. De groepen 5 en 6 zijn dinsdag 1 april aan de beurt.
Hierover volgt nog een mail aan de desbetreffende groepen.
Belangrijke data:
maandag 18 februari t/m vrijdag
22 februari
woensdag 27 februari
woensdag 6 maart
donderdag 7 maart en maandag 11
maart

Voorjaarsvakantie
Carnaval
Eerste rapport groep 3 t/m 8
Ontwikkelingsverslag groep 1/2
Voortgangsgesprekken
groep 1 t/m 7

Wij wensen iedereen een heel fijn weekend en tot de volgende Flits!

