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Jaargang 30, november 2021

post@pcbdevlucht.nl tel:033-2982204

Vooraf: een korte Vluchtpost deze keer, met nieuws van de Sintcommissie en enkele losse
opmerkingen. De drukke en gezellige sint-periode komt er weer aan en daar spelen we natuurlijk op
in. Lees u ook pagina 2 van de Vluchtpost?
Maar eerst de agenda:

maandag 15 november: de school wordt versierd in sintsfeer
dinsdag 16 of woensdag 17 december: chocoladeletter mee (zie pagina 2)
maandag 22 november: vrijwillige tien-minuten-gesprekken,
week 47 (vanaf 22 november) groep 8 verplichte adviesgesprekken
maandag 29 november: sponsorloop (info volgt)
vrijdag 3 december: Sint op school, iedereen om 12.00 uur vrij
maandag 6 december: schoolschaatsen voor de groepen 6/7/8 (info volgt)

Overig nieuws:

1. Lied van de maand november: gezang 145:1
2. Vanaf maandag 15 november gaat de deur van de school weer open om 08.20 uur (groepen

⅜). Zo kunnen de leerlingen gestroomlijnd naar binnen en krijgen we geen opstoppingen bij
de deur, de trap of de kapstokken. Om 08.25 uur gaat de eerste bel, om 08.30 beginnen de
lessen. Voor de groepen 0/1/2 verandert er niets.

3. We schroeven de normering van de rekentoetsen op, we leggen de lat hoger. U vindt dat
terug in Parnassys. De rekencijfers zijn vanaf heden als volgt berekend:

groep normering voorbeeld volgend schooljaar
(2021-2022)

3 80% De leerling moet 80% van de rekenstof
beheersen om een voldoende te
krijgen. Dat betekent dat van de 100
sommen er 80 goed moeten zijn.

80%

4 en 5 75% Zie groep 3, 75% van de sommen
goed betekent dat de leerling een
voldoende heeft.

80%

6, 7 en 8 70% zie boven 75% (daarna ook 80%)

4. De corona-besmettingen nemen toe. U wordt verzocht om in school een mondkapje te dragen
en de anderhalve meter te waarborgen. Zodra een leerling of een leerkracht besmet raakt,
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nemen we contact op met de GGD. Zij vertellen ons dan wat te doen. Raakt u zelf besmet?
Dan moet uw kind ook in quarantaine.

Hieronder vindt u nog nieuws van de Sintcommissie.
Groet Dick Lanenga, ook namens het team.

Beste ouders/verzorgers,

Voor veel kinderen is het vanzelfsprekend om Sinterklaas te vieren, maar niet
voor iedereen. Daarom willen wij op de Vlucht ons steentje bijdragen.

Misschien heeft u al eens kennis gemaakt met de stichting ‘Sintvoorieder1’. Zij
hebben als doel om zoveel mogelijk kinderen die opgroeien in armoede een
Sinterklaas-cadeau te geven. Dit jaar willen zij naast speelgoed ook graag
chocoladeletters inzamelen. Daar willen wij als school graag een handje bij
helpen.

Hoe gaan we dit doen? Geeft u dan op dinsdag 16 of woensdag 17 november
een chocoladeletter mee naar school? Dan stoppen wij deze in een grote
doos zodat we al deze letters kunnen aanbieden aan de stichting
‘Sintvoorieder1’. Draagt u uw steentje bij?

Groetjes,
De Sinterklaascommissie
Juf Annelies, Juf Iris, Juf Samantha, Juf Maralie en de AC


