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Ouderbijdrage...

Kinderboekenweek...
De Kinderboekenweek is gisteren gestart. Het thema is ‘En toen…’ De geschiedenis staat centraal in
de komende periode. Helaas mogen ouders even
niet zonder afspraak de school in vanwege de
maatregelen, die inmiddels nog iets verder aangescherpt zijn, maar de Ouderraad heeft de school
weer omgetoverd tot één groot geschiedenisboek;
van dinosauriërs tot een kasteel tot
een tijdmachine; het is allemaal te
vinden op de Vlierboom! Kijk maar
op de foto’s; het ziet er weer prachtig uit! Dank jullie wel Ouderraad!
Rookverbod bij een basisschool...
In Nederland is het verboden om in
de buurt van een basisschool te roken. Graag weer even de aandacht
voor het niet roken in de buurt van
de school. We zien weer steeds vaker dat er voor de poort, in de portiek ernaast of erg dichtbij de school gerookt
wordt; graag hier aandacht voor. Onze kinderen
moeten door deze rookwalm lopen en dat is niet
goed voor ze. Wees hier alstublieft van bewust en
rook niet in de buurt van de school.

Om alle festiviteiten en versiering in de school te kunnen blijven betalen, willen wij u vragen de (vrijwillige)
ouderbijdrage van €25,- over te maken op bankrekeningnummer:
NL 85 INGB 0000 5524 40 t.n.v. Ouderraad OBS De
Vlierboom.
Als u een ooievaarspas heeft; laat deze dan scannen
op school; dan is zowel de ouderbijdrage als het
schoolreisje betaald.
De Ouderbijdrage is ook op de Vlierboom vrijwillig,
net als op alle scholen in Nederland, maar we hebben
dit als school wel echt nodig voor aankopen van cadeautjes met Sint, het organiseren van het paasontbijt, versiering voor de verschillende feesten, de disco
etc. Dus helpt u ons mee met uw bijdrage?
Covid19…
Het aantal besmettingen stijgt helaas nog
iedere dag. Het is nu meer dan voorheen
noodzakelijk dat we voorzichtig zijn op
school. Er is in de maatregelen niet veel
veranderd voor de scholen in Nederland:
handen wassen, veelvuldig schoonmaken
van oppervlakten, oppassen met wisselingen met leerlingen uit verschillende klassen etc. Verder mogen de klassenuitjes
doorgaan en mogen bezoekers op school
komen die ervoor zorgen dat het primaire
proces kan doorgaan. Mocht u zorgen of vragen hebben als iemand van uw gezin klachten heeft, overleg
gerust even met ons over wat te doen. Dan zoeken
we samen naar een goede oplossing.
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