
 

Vanaf 30 september start de Kinderboekenweek. In 
deze periode staat leesplezier centraal en worden 
er boeken en activiteiten gedaan rondom een the-
ma. Dit jaar is het thema: Geschiedenis. In deze pe-
riode zijn er vele activiteiten zoals: de nationale 
voorleeswedstrijd, het lied van Kinderen voor Kin-
deren, een tekenwedstrijd, boekenruil markt en op 
5 oktober is er een voorstelling op school voor alle 
groepen (wel in 3 shifts). De ouderraad zal ook de 
school weer prachtig versieren en daar zullen 
we jullie natuurlijk foto’s van laten zien.  
 
Nieuws uit de groepen... 

In groep 3 zijn de kinderen druk bezig met het 
leren van woordjes, leren rekenen op papier 
en schrijven. Iedere twee dagen worden er 
weer nieuwe woordjes en letters aangeleerd 
en leren de kinderen deze schrijven.  
We hebben vanaf groep 3 een kleine verande-
ring aangebracht in het schrijfonderwijs. On-
derzoeken wijzen uit dat het voor groep 3 kin-
deren heel moeilijk is om lusletters te leren schrij-
ven in groep 3. Tevens is het tegenstrijdig om lus-
letters aan te leren als je vanaf groep 7 blokschrift 
aanleert aan kinderen. Daarnaast blijven volwasse-
nen vaak ook met blokletters schrijven. We gaan 
dus vanaf dit jaar bij groep 3 alleen nog blokletters 
aanleren. De kinderen van andere groepen die 
reeds de lusletters hebben aangeleerd, blijven dit 
nog doen totdat zij in groep 7 met blokletters gaan 
schrijven. Zo is er een rustige overgang naar een 
ander schrijfschrift van de kinderen.  
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Kinderboekenweek... 

30-9        Start Kinderboekenweek 

5-10        Voorstelling Kinderboekenweek 

8-10         Studiedag: alle leerlingen vrij 

15-10         Inspectie bezoek 

16-10         Start herfstvakantie 

 

AGENDA 

 

 

 

Voorbereiding inspectiebezoek... 

Op donderdag 15 oktober is het zover! De inspec-
tie komt op de Vlierboom voor het eindonder-
zoek. Ondanks dat we er veel vertrouwen in heb-
ben en we de afgelopen twee jaar keihard hebben 
gewerkt om zover te komen, zijn we hierover best 
een beetje nerveus. Afgelopen woensdag hadden 
we een studiedag waarbij we de laatste puntjes 
op de i konden zetten en waarbij we een training 
voor Snappet (digitalisering van het onderwijs) 

hebben gevolgd.  
Vanaf maandag 28 september zal ook 
de Primair Onderwijsraad weer een ob-
servatieronde doen in de klassen en zal 
zij alle facetten van ons onderwijs door-
lichten om te zien hoe de school er nu 
voor staat. Op 8 oktober hebben we 
weer een studiedag gepland staan en 
dan maken we alles verder in gereed-
heid voor de komst van de inspectie. Op 
deze dag zal ook de Primair Onderwijs 
Raad haar onderzoek van de afgelopen 
twee jaar presenteren 

aan het team en maakt zij inzichte-
lijk hoe de school is gegroeid in de 
afgelopen twee jaar.  
Op 15 oktober zal de inspectie 
naast twee uur lang observeren in 
de klassen ook een gesprek hebben 
met leerkrachten, directie, IB en 
leerlingen. De afgelopen twee jaar 
hadden zij ook een gesprek met 
ouders maar door de Corona willen 
zij dat liever niet. Maar wij vinden 
de mening van ouders heel belangrijk. Vandaar 
dat wij een aantal ouders vragen een kort filmpje 
op te nemen over de ervaringen die zij hier op 
school hebben. Mocht u daar graag aan willen 

meewerken, laat 
het dan even we-
ten aan Vera.  

De Vlierboom is 

onderdeel van 


