VLIER 21

DONDERDAG 20 FEBRUARI 2020

Studiedag op de Vlierboom…

Disco…

Vanavond is de glitterdisco!
Tijden disco: onderbouw = 18:00 tot 19:30 u. Bovenbouw 20:00 tot 21:30 u.
1 euro entree bij de deur.
Vanwege de veiligheid hebben wij de regel dat alle
kinderen binnen opgehaald moeten worden; er
staan portiers die daar op letten. We hopen op gezellig veel Vlierboom kinderen die zin hebben om
te dansen!
Algemene schoolzaken...
Vorige week informeerde ik u over het protocol bij
ziekte en deze week hadden we daarmee al te maken. We doen steeds onze uiterste best om vervanging te regelen, maar het is een zware uitdaging. We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden als het de klas van uw kind betreft.
Daarbij zit bij vervanging ook een heftig kostenplaatje. Een vervanger via een uitzendbureau kost
gemiddeld 4x zoveel als een leerkracht die gewoon
in dienst is. Langdurige vervanging is dus erg duur
en moeilijk financieel te dragen als school.

AGENDA
20 feb.

Vlierboomdisco

21 feb.

Studiedag; alle leerlingen vrij

22 feb.

Start voorjaarsvakantie tot
1 maart

2 maart

Weer naar school na vakantie

Op de Vlierboom hebben we gedurende het jaar
een aantal studiedagen. Deze studiedagen betekenen een dagje vrij voor uw kind, maar voor het
team betekent dat verder werken aan het verbetertraject en opdoen van nieuwe kennis. Zo gaan
wij op de studiedag van aankomende vrijdag de
les bekijken die gefilmd is in groep 8 waarop acties
van groep 8 en juf Ginny te zien zijn. Daarbij krijgt
het team een kijkwijzer en gaan zij bepaalde onderdelen aanwijzen in de les die juf Ginny geeft.
Daarnaast zullen wij de Citotoetsen uitgebreid
gaan analyseren als school en als groep en daarna
bepalen waar de ontwikkelpunten liggen. Iedere
leerkracht maakt een actielijst waaraan hij/zij gaat
werken richting het einde van het schooljaar. Ook
hebben de teamleden op de studiedag tijd om administratie bij te werken en een kort verslagje van
de oudergesprekken van 19 feb. in het leerlingvolgsysteem te zetten. Daarnaast lunchen of ontbijten we ook altijd gezellig even met elkaar en
sluiten we deze vrijdag af met een gezellige
vrijmibo (vrijdagmiddagborrel). Want gezellige
(teambuilding) momenten zijn ook belangrijk!

Gevonden voorwerpen...
De bakken stromen over met gevonden voorwerpen. Het is dus tijd om de bakken te gaan legen...
Mocht u nog zoekgeraakte spullen of kleding zoeken; u kunt ze nog even vinden bij de bekende
plekken, bij meester Habib of er even naar vragen
bij één van de andere teamleden.
Fijne vakantie!
We wensen u allen een hele fijne
voorjaarsvakantie! Hopelijk met lekker lenteweer
en veel zonneschijn. Even lekker uitrusten en bijkomen voor iedereen!
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