
 

Helaas zijn er momenteel veel besmettingen in de 
grote steden, dus ook in Den Haag. Afgelopen za-
terdag heb ik een stukje geschreven over wanneer 
een groep thuis zou moeten blijven. Er kan natuur-
lijk ook eenandere reden zijn waarom kinderen een 
dag of een paar dagen niet op school kunnen ko-
men voor onderwijs: als er leerkrachten thuis zijn 
wachtende voor een test. Gelukkig komt er snel 
een voorrangssysteem, maar ook die kan overvol 
raken. Dat systeem is er nu nog niet. Wij zullen er 
alles aan doen om te zorgen dat er iemand een klas 
op kan vangen, maar in enkele gevallen zal dat niet 
altijd lukken…. Wij vragen uw begrip hiervoor. We 
hebben gelukkig wel invalmogelijkheden op school, 
maar niet voor iedere dag... 
 
Nieuws uit de groepen... 

Helaas kunnen, door Corona, ouders al een tijdje 
niet helpen met het lezen in de och-
tend…  Maar groep 5 pakt dat hart-
stikke goed op. Ze lezen nu in niveau-
groepjes met 
elkaar. Maar… 
we hopen na-
tuurlijk wel 
dat we bin-
nenkort het 
ouder-kind 

lezen weer kunnen oppak-
ken. We vinden het zo mooi 
om te zien als ouders de 
kinderen helpen met lezen. 
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Coronavirus en lerarentekorten... 

Vanaf  9-9     Kennismakingsgesprekken   

17-9        Schoolfotograaf 

23-9        Studiedag: alle leerlingen vrij 

30-9        Start Kinderboekenweek 

5-10        Voorstelling Kinderboekenweek 

8-10         Studiedag: alle leerlingen vrj  
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In de kleuterklassen zijn weer veel 
‘nieuwe’ kleuters 
gestart in sep-
tember.  Deze 
kindjes zijn inmid-
dels al helemaal 
gewend en ook 
de kindjes die 
eerder gestart zijn hebben er weer 
veel zin in. Ze laten de mooiste din-

gen zien. Zoals ingenieuze bouw-
werken, woordjes stempelen, 
knutselen, liedjes zingen, tellen,  
etc. In groep 6 hebben ze tijdens 
de Gouden Weken met elkaar 
afgesproken wat voor een klas 
zij willen zijn met elkaar.  Zo 
hebben zij dat inzichtelijk ge-
maakt met elkaar:  
 
Juf Jolanda is bevallen van een 

zoon... 

Juf Jolanda en haar man zijn de ou-
ders geworden van een zoon: Ruben! 
Gefeliciteerd met jullie prachtige 
zoontje! 
 
Kennismakingsgesprekken = een groot succes! 

Wat goed om te horen dat de kennismakingsge-
sprekken een groot succes zijn! Ouders, kinderen 
en leerkrachten ervaren het als heel prettig en 
nuttig om aan het begin van het schooljaar deze 
gesprekken te voeren. Nor-
maal gesproken hadden we op 
de Vlierboom een ouderavond 
waar helaas niet zoveel men-
sen kwamen. Nu met de ken-
nismakingsgesprekken heeft 
iedereen een goed gesprek 
met elkaar en is de drempel 
laag als er iets speelt. Door 
het invoeren van de kennis-
makingsgesprekken en het 
eindgesprek in juli op aan-
vraag, zijn er 4 momenten 
voor een gesprek per schooljaar: sept-nov-feb-juli. 
Mocht u tussen door nog een gesprek willen, is dat 
natuurlijk ook altijd mogelijk.  


