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Algemene schoolzaken...
Voor de voorjaarsvakantie hebben we een geweldig feest gehad; De Vlierboom-Glitter– Disco!
Wat was het gezellig en wat hebben we gedanst
met zijn allen! De dag erna gaf onze buurman aan
dat het in zijn huis af en toe gewoon trilde door
het dansen! Lieve moeders van de Ouderraad: ontzettend bedankt voor het organiseren van deze
fantastische disco! Jullie overtreffen jezelf steeds
weer door er steeds een groter feest van te maken. Bedankt voor alle moeite en energie die jullie
in de organisatie stoppen!
Coronavirus...
Op zondag 1 maart heeft u via MSI een brief vanuit
het bestuur ontvangen over de richtlijnen en
maatregelen omtrent het Coronavirus op alle
Haagse Scholen. Op school hebben wij overal Unicura zeep staan en staan er op verschillende plekken handgel. Dit hadden we al staan i.v.m. het
‘gewone’ griepvirus, maar komt nu extra goed uit.
Wij zijn voorzichtig met handen geven; maar direct
verbieden om handen te geven, doen wij (nog)
niet.We werken met kinderen en kinderen hebben
soms een troostende en een helpende hand nodig.

AGENDA
27 maart

Kleuters margedag.

4 april

Duinenmars

8 april

Paasontbijt

9 april

Studiedag: alle lln vrij

10 april

Goede Vrijdag: alle lln vrij

13 april

Tweede Paasdag: alle lln vrij

DO N D ER DA G 5 MA AR T 2 02 0
We zullen bij alle groepen extra aandacht besteden
aan het wassen van de handen en voorzichtig zijn
met handcontact. Daarnaast maakt meester Habib
en onze schoonmaakster Sonja iedere dag alle
deurkrukken, traprelingen en andere oppervlakten
extra schoon met desinfecterend middel. Wij houden alle ontwikkelingen goed in de gaten en zullen
direct actie ondernemen mocht het dichterbij komen.
Kinderen vanaf 5 jaar zijn wel leerplichtig en worden op school verwacht, mits zij ziek zijn. Bij voorbaat thuishouden is vanuit de overheid niet toegestaan.
Het plusbeleid op de Vlierboom...
Op de Vlierboom hebben we het Plusbeleid. Dit
plusbeleid bestaat uit twee onderdelen:

In de klas: De leerkracht geeft les op 3 niveaus: 1) kinderen die extra hulp/herhaling
nodig hebben, 2) de basisgroep en 3) de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Daarnaast is er allerlei verrijking– en verdiepingsmateriaal aanwezig op school om kinderen
die extra uitdaging nodig hebben in hun behoefte te voorzien. Dat materiaal is er op allerlei vakgebieden.

Buiten de klas, tijdens de plusklassen: Kinderen kunnen worden geselecteerd voor de
plusklas. Dat gebeurt op 3 manieren: manier
1) Kinderen scoren een I of I+ op de Citotoetsen begrijpend lezen en rekenen. Manier 2)
Leerkrachten vullen over ieder kind een observatielijst in waarop kenmerken van kinderen met bovengemiddelde intelligentie op
staan. Manier 3) Leerkrachten kijken welke
kinderen extra uitdaging nodig hebben en
misschien een uitzonderingspositie zijn.
We proberen ieder kind te bieden wat hij/zij nodig
heeft in de ontwikkeling. Zo krijgen kinderen die
extra hulp nodig hebben dat tijdens de verlengde
instructie apart of in een heel klein groepje van de
leerkracht of van een aparte begeleider binnen of
buiten de klas.
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