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Aanmelden voor de Duinenmars op 4 april kan vanaf
vandaag via deze LINK
Algemene schoolzaken...
In groep 3 is vanaf 9 maart juf Diaan gestart. In
maart zal zij 2 dagen per week werkzaam zijn naast
juf Najima en vanaf 1 april zal zij 3 dagen per week
in groep 3 werkzaam zijn. Juf Diaan vervangt juf
Claudine, die de komende tijd helaas afwezig zal
zijn.
Tevens is er op maandag en woensdag een collega
directeur, Zina Heijkamp, op maandag en woensdag gestart die de komende tijd zal re-integreren
op de Vlierboom na een burn-out. Zij zal ondersteunde directie taken gaan verrichten.
Coronavirus...
Op maandag 9 maart heeft Minister-President
Mark Rutte i.s.m. het RIVM tijdens een persconferentie het dringende advies gegeven om geen handen meer te schudden. Wij nemen dit advies aan
en geven vanaf dinsdag 10 maart geen handen
meer op school. Dit is dinsdagmorgen in de klassen
besproken en veel groepen hebben afspraken gemaakt over een nieuwe manier van begroeten.
Op de Vlierboom zijn (nog) geen gevallen bekend
van teamleden, kinderen of ouders die mogelijk
besmet zouden kunnen zijn. Bij kinderopvang 2Samen zijn op onze locatie ook geen gevallen van
besmetting bekend.
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Belangrijk is om met elkaar alert te zijn en de richtlijnen van de GGD en het RIVM te volgen. Het advies
vanuit de overheid is: Mocht u of uw kinderen in gebieden zijn geweest waar Corona veelvuldig voorkomt (zoals Italië of delen van China) of bent u of uw
kinderen in contact geweest met iemand die besmet
is met Corona én ervaart u of uw kinderen klachten;
blijf dan een tijdje thuis totdat u of uw kinderen zijn
getest en/of alle klachten weg zijn.
Wat het in deze tijd (einde winter) extra lastig
maakt, is dat iedereen momenteel verkouden/ grieperig is of loopt te hoesten of niezen.
RTL Nieuws en het verbetertraject…
Op RTL nieuws zijn scores van basisscholen afgelopen week bekend gemaakt. Helaas is het cijfer van
de Vlierboom niet zo hoog; een 5,2. Dit komt doordat zij kijken naar de eindtoets van de laatste drie
jaren bij elkaar. Afgelopen jaar was onze eindtoets in
groep 8 voldoende en ook voor komend jaar en het
jaar erna wordt gewoon een voldoende verwacht.
Aan de hand van de tussentoetsen kunnen we hierop een prognose maken voor de komende jaren en
die ziet er positief uit. Maar helaas was de eindtoets
in 2017-2018 en 2016-2017 niet voldoende waardoor het cijfer nu onvoldoende is op RTL Nieuws en
vorig jaar ook de inspectie op school is gekomen. We
zitten nog steeds midden in het verbetertraject en
we zijn nog steeds met de goede dingen bezig om te
zorgen dat de Vlierboom straks wel een voldoende
krijgt. Zo is in maart de Primair Onderwijsraad weer
op school om alle leerkrachten te observeren en te
kijken naar de structuur op school. Doen we de goede dingen en doen we de dingen nu goed? Dat zijn
de vragen waar nu het beleid verder op wordt gemaakt en aangepast o.l.v. de PO Raad en de Onderwijsinspectie.
Bij de Vlier ontvangt u tevens een link voor het invullen van een vragenlijst over Passend Onderwijs in
Den Haag. Alle ouders van kinderen op de basisschool ontvangen de komende tijd de enquête. Ik wil
u vragen deze enquête in te vullen zodat we een
goed beeld krijgen van hoe ouders naar passend onderwijs anno 2020 kijken. De link naar de De Vlierboom is
enquête staat in de mail van MSI.
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