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Let op: er heerst krentenbaard bij de
kleuters. Dit is besmettelijk. Met blaasjes en open plekken vragen wij uw
kind thuis te houden. Als de plekken
droog zijn en er korstjes zitten, kan uw
kind weer gewoon naar school.

Algemene schoolzaken...
Ten eerste willen wij natuurlijk u allen natuurlijk
het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! Dat
2020 een gezond, succesvol en gelukkig jaar mag
worden. Een jaar waarin wij als school weer grote
stappen maken om een duurzame verbetering te
bewerkstelligen. Een jaar waarbij alle kinderen zich
veilig, gelukkig en ontspannen optimaal kunnen
ontwikkelen. Een jaar waarin we mooie nieuwe initiatieven opzetten zoals het werken met Chromebooks en tablets in de klassen, we werken aan
zichtbaarheid in de wijk en werken aan projecten
rondom actief burgerschap, muziek en creativiteit.
Een jaar waarin alle tien onderdelen van het inspectiekader als voldoende worden aangemerkt.
Wij gaan ervoor! We gaan er een super goed jaar
van maken met zijn allen!
Wij hopen dat u nog wilt denken aan het betalen
van de vrijwillige ouderbijdrage van 25 euro of het
scannen van de Ooievaarspas? Deze is voor de
feestjes en partijen op school. Zo hebben we net
Sinterklaas en Kerst gevierd. In februari komt de
jaarlijkse disco. Daarna weer andere feesten zoals
Pasen en Koningsspelen. Met uw vrijwillige ouderbijdrage kan de ouderraad versiering, traktaties
etc. kopen voor tijdens deze feesten.

AGENDA
20 jan.

Studiedag: alle leerlingen vrij

Vanaf 21 jan.

Citotoetsen middenmeting gr 3
t/m 7

30/31 jan.

Onderwijsstaking: Vlierboom is
ook dicht.

7 feb.

Warme truien dag

DONDERDAG 9 JANUARI 2020

Onderwijsstaking 30/31 januari…
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari zal de
Vlierboom, net als veel andere scholen in Nederland, haar deuren sluiten i.v.m. de landelijke
staking. Dit om structureel meer geld vrij te maken bij de overheid om het lerarentekort aan te
pakken, de werkdruk te verminderen en al het
onderwijspersoneel een eerlijke beloning te geven voor het harde werk dat zij doen. Alle vakbonden roepen, ondanks het laatste akkoord,
op tot staken en ook alle grote besturen van
Den Haag staan achter het onderwijspersoneel
door alle salarissen door te betalen tijdens de
staking. Het lerarentekort is vooral in de grote
steden een flink probleem aan het worden,
maar ook randgemeenten en kleinere plaatsen
hebben nu steeds meer moeite om gekwalificeerd personeel te vinden.
Sportclubs, kinderopvanglocaties, bibliotheken
en andere plekken bieden vaak voor deze dagen
opvang. Mocht u vragen hebben over de staking
of hulp nodig hebben bij het vinden van opvang; loop dan de komende tijd even langs de
directie. Onze excuses voor het mogelijk ontstane ongemak.
De ouderpeiling van november…
In november is er een ouderpeiling geweest onder de ouders van de Vlierboom. De vragenlijst
is ingevuld voor 125 leerlingen van de 230 leerlingen, waarbij een responspercentage van 54%
hoort. Ouders geven de Vlierboom een 7,4 en
daar zijn wij heel tevreden mee. Vooral het welbevinden van de leerlingen en de laatste verbeteringen in de kwaliteit werden als bijzonder
positief aangemerkt. Dank u wel voor het invullen. U heeft ons als ouders feedback gegeven,
deze nemen wij ter harte! Wij zullen deze peiling en al uw tips en tops uit gaan werken in
thema's en deze meenemen in het
verbetertraject.
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