V LI E R 2 8

J A A RG A N G 3 4

Vanuit de MR….

Algemene schoolzaken….
Graag willen wij u vragen of u nog aan de ouderbijdrage wilt denken. Ondanks dat de ouderbijdrage vrijwillig is, worden van de ouderbijdrage
een hoop dingen betaald bij feesten; sint, kerst,
disco, pasen, zomerfeest etc. Op dit moment is
de kas leeg aan het raken en vragen wij u met
klem om deze ouderbijdrage van 25 euro per kind
te voldoen. U kunt de ouderbijdrage overmaken
op: NL59 INGB 0000 5524 40
Mocht u reeds betaald hebben; hartelijk dank.
Op dit moment wordt er WIFI aangelegd in de
hele school, vandaar wat meer rommel. In de begroting van 2019 hebben wij geld vrijgemaakt zodat er later in het jaar met Chromebooks in de
klassen gewerkt kan worden.
In het teamoverleg hebben we besloten om het
douchen na de gym vrij te laten. Het is een
schoolregel die al veel werd betwist en wij vinden
dat ouders en kinderen dit zelf kunnen bepalen of
zij willen douchen na de gym. Tevens kost douchen veel lestijd die we beter kunnen gebruiken.
Voor groep 3 schaffen het douchen helemaal af.
Voor groep 4 t/m 8 laten we deze keuze vrij.

AGENDA
6-4

Duinenmars om 9:00 uur

9 -4

Studiedag; alle kinderen vrij

12-4
Koningsspelen; de kinderen
zijn deze dag om 14:30 u vrij.
18-4

Paasontbijt groep 1 t/m 8

21-5

Schoolreis

In de vergaderingen van de MR (elke 6 weken), is het verbetertraject een “hot item”. De
uitkomst van het rapport van de inspectie
kwam ook voor ons als een verrassing. De
mooie dingen die wij dagelijks zien en voelen
op school worden door de inspectie namelijk
niet gemeten en beoordeeld. De gezelligheid
en warme sfeer op school, de onvermoeibare
inzet van de leerkrachten, de knipoog hier en
de troostende arm daar, de diverse en verrijkende populatie van onze school, allemaal zaken van onschatbare waarde die niet in cijfers
zijn uit te drukken. Wij zien dat iedereen keihard werkt aan de punten die nog niet op orde zijn en hebben er alle vertrouwen in dat
het oordeel van het volgende inspectiebezoek
in oktober positief zal uitvallen. Voor nu koesteren wij als MR al het moois van “onze” Vlierboom .
Ook wij zullen op de ouderavond van 4 juni
iets zeggen over de stand van zaken zover.
Meting voortgang traject….
De PO Raad o.l.v. Nicole van Rens is de objectieve monitor binnen dit traject. Ondanks dat
de inspectie pas weer op 15 oktober 2019
langskomt voor een herstelbezoek (waarvan
wij ook balen dat zij niet eerder een tussenmeting komen doen), zorgt de PO Raad voor
objectieve metingen om te zien of de Vlierboom de stappen maakt die noodzakelijk zijn.
Deze metingen worden op een aantal momenten gedaan gedurende het jaar. Op de ouderavond van 4 juni zal de PO Raad u hier meer
over vertellen.
We zijn op zoek naar hulpouders voor de koningsspelen; geef u op bij de leerkracht als u
wilt/ kunt helpen vrijdag 12 april bij de koningsspelen. U krijgt hierover ook een mail
van de leerkracht.
De Vlierboom is
onderdeel van
Telefoon: 070-3231215
E-mail: info@devlierboom.nl

