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Vernieuwd rapport…

Algemene schoolzaken...
Misschien heeft u hem al gezien: De Vlierboom
heeft weer een openstaande vacature…
Helaas gaat juf Nienke (gr 7 en 8) de Vlierboom
per 1 maart verlaten en zal zij teruggaan naar haar
oude werkgever. Wij vinden dit natuurlijk ontzettend jammer… Gelukkig zaten we redelijk ruim
in het personeel, dus kunnen we dit verlies (met
wat kunst en vliegwerk) opvangen, mede doordat
juf Sascha terug komt van zwangerschapsverlof.
Maar dat betekent wel dat er gelijk weer een vacature is uitgezet. Helaas is het zo dat er geen
mensen reageren op uitstaande vacatures door
het lerarentekort. Ook zij-instromers zijn net gestart en nieuwe zij-instromers starten na de zomer weer… Maar mocht u in de kennissenkring
iemand kennen die voor drie of vier dagen een
super leuke school in ontwikkeling zoekt om les te
geven, laat het ons dan weten!
Op vrijdag 7 februari besteden we aandacht aan
‘warme truien dag’. Op deze dag draaien we de
verwarming een graadje lager om minder energie
te verbruiken en komen de kinderen met een lekkere warme wintertrui op school. We willen hierdoor kinderen laten nadenken over het maken
van een keuze voor het milieu en bewustzijn creëren over wat het met de wereld doet als je de
verwarming constant hoog zet.

AGENDA
7 feb.

Warme truien dag.

10 feb. vanaf 15:00u rapportrooster in MSI
17 feb.

Rapport gaat mee.

18 feb.

Oudergesprekken

20 feb.

Vlierboomdisco

21 feb.

Studiedag; alle lln vrij

Het laatste half jaar hebben we op de Vlierboom
met elkaar een nieuw rapport samengesteld. Juf
Ginny is de bovenbouwcoördinator en heeft de leiding in dit project genomen. Bij de kleuters is voor
de zomervakantie 2019 een nieuwe methode genaamd ‘KIJK!’ ingevoerd en hebben de kleuters een
geheel vernieuwd rapport gekregen. Vanaf februari
zullen ook de groepen 3 t/m 8 het nieuwe rapport
in een nieuw mapje meekrijgen. We hebben bij de
ontwikkeling van het nieuwe rapport gekeken bij
een aantal andere scholen, info van experts ingewonnen en met elkaar criteria opgesteld als: kindgerichtheid, naast resultaatgericht ook meer aandacht voor processen en sociale vorming, meer
ruimte voor opmerkingen, lay-out etc. Wij zijn heel
benieuwd wat u ervan vindt! Laat het ons gerust
weten.
Voorstellingen...
Iedere groep gaat gedurende het jaar twee keer
naar een voorstelling/theater toe en gaan minimaal
1x per jaar naar het Museon. Daarnaast kan het ook
zijn dat een voorstelling op school komt. Hiervoor
werken wij samen met de Cultuurschakel. Zo hebben de kleuters pas een voorstelling gehad op
school van het poppentheater, zijn afgelopen dinsdag de groepen 3, 4, 4/5 en 5 naar de voorstelling
‘Het juffenballet’ geweest, gaat groep 7 binnenkort
naar Panorama Mesdag en groep 8 naar het Filmhuis. Zodra we horen wanneer een voorstelling
plaatsvindt, vragen we altijd hulpouders. U kunt
hiernaar vragen bij de leerkracht.
Kiss and Ride zone voor school...
Graag weer even de aandacht voor de ‘Kiss and
Ride’ zone voor de school en het dubbel parkeren.
Helaas is het met deze donkere, koude en natte dagen soms echt heel moeilijk een plekje te vinden.
Voor en na schooltijd mag je op de ‘Kiss and Ride’
zone niet parkeren, alleen even stoppen om de kind
(eren) uit de auto te laten stappen en dan direct
weer doorrijden. Vorige week hebben
medewerkers van de handhaving weer De Vlierboom is
bekeuringen uitgedeeld en dat is zo ont- onderdeel van
zettend zonde van het geld…

