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Vertrouwenspersoon en aandacht functionaris
op de Vlierboom...

Algemene schoolzaken...
Op het schoolplein aan het schuurtje heeft u
waarschijnlijk al het straatnaambordje ter ere van
Meester Jaap zien hangen. We gaan het schoolplein nog een keer officieel openen met de dochter en kleindochter van meester Jaap, maar het
bordje hangt alvast. Als school wilden wij graag
een blijvende herinnering aan meester Jaap en dit
leek ons een mooie manier.
Daarnaast is er vandaag een nieuwe afsluitbare
zandbak op het schoolplein geplaatst. Excuses
voor de overlast vanmorgen en voor het niet eerder aankondigen van het plaatsen. Het bedrijf dat
de zandbak plaatst, had vandaag plotseling een
gaatje waardoor ze hem gelijk konden plaatsen. In
de tafeltennistafel zat een grote scheur waardoor
deze op instorten stond. Daarnaast waren de potloodjes aan het rotten en vielen ze uit elkaar. Het
was dus tijd voor iets nieuws!

Vanaf 22 januari starten de Nationale Voorleesdag. Dit is een project vanuit de regering om aandacht te geven aan het belang van voorlezen aan
(voornamelijk) jonge kinderen. Voorlezen bevordert de taalontwikkeling, de beleving en fantasie
van kinderen en het actief luisteren. Er wordt op
school al vaak in de kleine pauze voorgelezen aan
de kinderen. In de komende weken zal, vooral bij
het jonge kind, hier extra aandacht aan worden
besteed.

AGENDA
Vanaf 21 jan.

Citotoetsen middenmeting gr 3
t/m 7

30/31 jan.

Onderwijsstaking: Vlierboom is
ook dicht.

7 feb.

Warme truien dag

17 feb.

Rapport gaat mee.

Op iedere school is het verplicht om een vertrouwenspersoon te hebben. Bij ons op school is
dat Greetje Hartman, leerkracht van groep 1/2 B
en rouw- en verliesspecialist. De vertrouwenspersoon is degene die gesprekken voert met kinderen rondom bijv. pesten, onzekerheid, rouw–
en verlies, scheiding etc. Tevens is zij de persoon
die klachten/onvrede van ouders en/of kinderen
oppakt en preventieve acties omtrent ongewenst gedrag uitzet. Mocht u eens met de vertrouwenspersoon willen spreken, laat dat dan
even weten aan de directie of IB-er.
Juf Greetje is naast vertrouwenspersoon ook
aandacht functionaris. Dit doet zij samen met
onze maatschappelijk werkster: Vanessa Warffemius. Dit is niet verplicht om als school te hebben, maar wordt wel geadviseerd. Een aandacht
functionaris beheert de meldcode. Dat betekent
als er verdenking is van huiselijk geweld of kindermishandeling dat de aandachtfunctionaris in
actie komt en het protocol ‘meldcode’ inzet.
Ouderpeiling...
Op de studiedag van 20 januari hebben we als
team de ouderpeiling met elkaar goed doorgenomen en actiepunten eruit gehaald. We zijn
erg trots en blij dat ouders de school als een
open en sfeervolle school ervaren, dat de ouders het contact met de leerkrachten, conciërge
en directie als warm en makkelijk toegankelijk
ervaren en dat het welbevinden van de kinderen
hoge cijfers kreeg.
Onze actiepunten uit de ouderpeiling waar wij
de komende tijd aan gaan werken zijn: meer
aandacht voor brede ontwikkeling zoals muziek
en creatief, extra moment creëren voor oudergesprekken, meer digitalisering zoals het werken
Chromebooks en daarbij behorende lessen, andere na schoolse activiteiten naast de sportlessen. Natuurlijk willen wij de warme, open houding vasthouden die ouders ervaren op de Vlierboom evenals de andere positieve
De Vlierboom is
punten die u heeft aangegeven.
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