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Algemene schoolzaken….

Op de Vlierboom hebben we vanaf vandaag weer
2 nieuwe mensen die ons team komen versterken. Zoals jullie vast wel weten is juf Charlotte in
verwachting en zal zij na de meivakantie met verlof gaan. Juf Saskia Wind start vandaag in groep
3b waardoor er een lange en goede inwerkperiode plaatsvindt. Na de meivakantie zal juf Ellen ma
-di-woe in groep 3b zijn en op do-vrij juf Saskia.
Tot de meivakantie zal er dus ook meer ruimte
zijn voor extra hulp aan de kinderen van groep 3.
Op de vrijdagmorgen zal Veroniek Bloembergen
op de Vlierboom zijn om het plusbeleid vorm te
geven. Juf Veroniek werkt al jaren binnen DHS op
de Achipelschool aan het plusbeleid en heeft daar
ook plusklassen. Zij heeft dus veel ervaring met
kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Haar
taak op de Vlierboom zal bestaan uit adviezen
geven aan leerkrachten omtrent hoogbegaafdheid, extra uitdaging bieden, een plusklas opstarten en het beleid vormgeven op de Vlierboom.
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vrij zijn. Er zullen een aantal leerkrachten
meedoen aan de staking. Een aantal leerkrachten kiezen ervoor om die dag administratie bij te werken en dingen voor de klas
te regelen.
Wij zien een toenemende werkdruk op scholen en een tekort aan personeel en maken
ons ernstige zorgen over de toekomst van
het onderwijs. Dat er iets moet gaan veranderen, is ons heel duidelijk.
We zijn nog steeds op zoek naar ouders die
ons kunnen helpen tijdens de overblijf bij het
teken/knutsel/rust lokaal zodat we de kinderen tussen de middag iets extra’s kunnen
bieden. Eventueel is betaling (minimaal 2
dagen x 45 minuten) mogelijk. Laat het weten aan de leerkracht van uw kind of aan de
directie.

Aanstaande zondag is de CPC loop in Den
Haag. Veel kinderen hebben zich hiervoor
opgegeven. De CPC loop is intern georganiseerd door Sharmila Ramcharan (moeder
leerling groep 6). Het is de bedoeling dat de
ouder(s) meegaan met de kinderen die meedoen en de kinderen begeleiden.
We wensen alle kinderen die meedoen heel
veel succes en plezier!

15 maart is er een landelijke staking binnen het
onderwijs. Wij hadden toevallig al een studiedag
gepland staan, dus alle ouders hebben in de
schoolkalender al gezien dat alle kinderen die dag

AGENDA
11-3
Margedag kleuters; alle
kleuters zijn vrij.
15-3
Staking onderwijs; Alle
kinderen zijn vrij.
25-3 t/m 29-3

Werkweek groep 7 en 8

9 -4

Studiedag; alle kinderen vrij
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