V LI E R 2 6

J A A RG A N G 3 4

Vanuit de groepen…..
Bij de kleuters gaan ze vanaf maandag 25
maart een nieuw thema starten: Thema Lente.
Daarbij worden koppelingen gemaakt met jonge dieren en wilde dieren. De letters die centraal staan zijn: ij en ou.
Groep 8 maakt zich op voor de Cito Eindtoets.
De kinderen zullen dinsdag 16 en 17 april de
eindtoets maken.
Algemene schoolzaken….
Onze maatschappelijk werkster Vanessa Warffemius houdt inloopspreekuur: aanstaande woensdag 27 maart is de eerste van 8:30-10:00 uur. Zit
u ergens mee bijvoorbeeld met de opvoeding of
maakt u zich zorgen over uw kind; laat vrijblijvend even bij Vanessa langs. U krijgt vrijblijvend,
kosteloos en anoniem advies en er zal niets op
papier worden gezet, mits u dat wilt natuurlijk.
De Ouderraad is op zoek naar nieuwe ouders die
willen meehelpen met het organiseren van de
feesten op de Vlierboom. Lijkt het u leuk en interessant om mee te denken en te helpen met de
invulling van deze feesten? Laat het de groepsleerkracht of de directie even weten. Er wordt
dan contact met u opgenomen door de voorzitter
van de OR.

Groep 7 en 8 gaan aanstaande maandag op
werkweek naar Drenthe. Juf Ginny, meester
Michel, juf Ilona, meester Aldo en juf Sascha
gaan mee. Groep 6 krijgt les van andere juffen
die week. We wensen groep 7 en 8 veel plezier op kamp!
We horen zorgwekkende verhalen rondom
een MOMO-challenge.
In filmpjes zoals Peppa Big en andere Youtube
filmpjes duikt er ineens een enge pop op die
kinderen opdrachten geeft die grensoverschrijdend kunnen zijn. Wij horen van ouders
en kinderen dat dit veel speelt de laatste tijd
en dit is zelfs een item op het nieuws geweest.
Als u tips wilt over hoe hiermee om te gaan
met uw kind, kunt u naar
www.bureaujeugdenmedia.nl

De nieuwe website is zo goed als klaar en zal zeer
binnenkort online gaan! Hij zal vooral kleurrijk
zijn en praktisch ingedeeld worden. Zodra hij echt
online gaat, laat ik dit zeker weten aan u.

AGENDA
25-3 t/m 29-3

De Vlierboom is
onderdeel van

Werkweek groep 7 en 8

27-3
Anonieme inloop Maatschappelijk werk
4e kleuterlokaal 8:30-10:00 uur
2-4

Klankbordgroep om 19:00 uur

6-4

Duinenmars om 9:00 uur

9 -4

Studiedag; alle kinderen vrij

Telefoon: 070-3231215
E-mail: info@devlierboom.nl

