‘Een

warm nest geeft kinderen vleugels.’

Jaargang 29, oktober 2020
post@pcbdevlucht.nl tel:033-2982204

Vooraf: Als school zijn we alweer een paar weken in de running. Na een paar mooie en
warme dagen rammelt de herfst aan de deur. Ook de schoolreis was een groot succes: een
mooi begin van het schooljaar.
We vonden het als team erg waardevol om u te spreken tijdens de luistergesprekken. We
ervaren dat als een mooi moment. Voor u als ouders was het misschien ook fijn om de
school en de klas van uw zoon/dochter weer eens te zien. En om de leerkracht(en) te
ontmoeten. Afspraken vindt u in Parnassys. En heeft u een eventuele medische kaart alweer
ingeleverd?
In deze Vluchtpost vindt u de agenda, corona-nieuws en enkele losse opmerkingen. De
andere bijlage is belangrijk. Hierin staat ons protocol bij lesuitval.
De agenda:
●
●
●
●
●
●
●

woensdag 30 oktober: Kinderboekendag
maandag 5 en dinsdag 6 oktober: OPA
vrijdag 9 oktober: studiedag, alle lln. vrij
zondag 12 oktober: start Gezin-School en Kerk
vrijdag 16 oktober: brandoefening
maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober: herfstvakantie
maandag 26 oktober: luizencontrole

U heeft de kalender gekregen in de eerste schoolweek. Kwijt? Er zijn voldoende
reserve-boekjes.
Week tegen Pesten: Pesten is een groot maatschappelijk probleem. Op het werk, in
verzorgingstehuizen; op vele plekken zijn kinderen en volwassenen hiervan de dupe. En ook
op scholen vindt pestgedrag plaats, ook op De Vlucht. We hebben een goed protocol en we
geven KWINK-lessen, maar we zijn hierin ook afhankelijk van u. Als u vermoedens van
pestgedrag heeft, u constateert het bij uw kind of ziet het bij andere kinderen gebeuren;
meld het ons! Zonder uw input wordt het oplossen van het probleem moeilijk, wij zien
(helaas) ook niet alles. Samen met de leerkracht en de IB’er kunnen we dan actie
ondernemen. En kijkt u ook eens op de groepsapp van uw zoon/dochter. Ook pesten via
whatsapp is tegenwoordig een zeer ernstig probleem. Denkt u actief met ons mee?

Corona: Inmiddels zijn de eerste collega’s van De Vlucht negatief getest. Een verkoudheid
is reden genoeg om getest te worden. Gelukkig krijgen leerkrachten voorrang en is de kans
dat uw kind thuis komt te zitten hierdoor een stuk kleiner. In de andere bijlage vindt u vijf
scenario’s. Wat doet de school als uw kind niet naar school kan? Leest u het zeer goed
door!
Identiteit: In de Bijbel zijn we bezig met de verhalen van Mozes. We zingen, praten en
bidden over dit onderwerp, het spreekt de leerlingen erg aan. Mozes durft bijvoorbeeld niet
naar de Farao. Zijn de leerlingen wel eens bang? Wat doe je dan? Vraag je God om hulp?
De psalm van 5 oktober is 116:8 en Ps. 116:11. Daarnaast zingen we natuurlijk liederen die
aansluiten bij de verhalen.
Vergeet u de zending op maandag niet?
Overige opmerkingen:
●

●
●
●

Koopt u tijdens de Kinderboekenweek een boek? Als u ons het bonnetje geeft, dan
krijgt de school 10% van het aankoopbedrag. Hiervan kopen we dan ook weer
nieuwe boeken.
In de volgende Vluchtpost vertellen we u uitgebreid over onze doelen van het
komende jaar. Dat zal medio oktober zijn.
In oktober krijgt u ook de tweejaarlijkse ouder-enquête. De uitslag gebruiken we voor
de verbetering van ons onderwijs.
Fijn dat u ons nog steeds weet te vinden via de telefoon (033-2982204) en de mail
(naam@pcbdevlucht.nl).

Hartelijke groet, ook namens het team,
Dick Lanenga

