
 

Yesss! We did it! De Vlierboom is op alle punten 
voldoende beoordeeld gisteren tijdens het inspec-
tiebezoek! Het was een pittige dag en een pittig 
traject, maar we zijn er sterker en beter uitgeko-
men dan ooit. Reden voor een klein, Corona-proof 
feestje! 
Alle tien onderdelen zijn als voldoende beoordeeld.  
Eigenlijk wisten we dit natuurlijk wel, maar toch is 
het goed dat dan twee inspecteurs langskomen en 
alles zien en ervaren waar wij de afgelopen twee 
jaar zo hard voor hebben gewerkt! Nu de voldoen-
de binnen is en wij gewoon net zo goed onderwijs 
bieden als alle andere scholen, gaan we natuurlijk 
niet stilzitten! We gaan met elkaar ambities en doe-
len stellen, met elkaar is gesprek; waar wil de Vlier-
boom in excelleren? En natuurlijk met elkaar onze 
toekomst verder in kaart brengen; waar willen we 
naartoe met deze mooie school? Het rapport en de 
bijbehorende voldoende op de website zal 
nog wel even op zich laten wachten, helaas. 
Rond december wordt dat verwacht…  
 
Afscheid Zina Heikamp... 

Sinds de Coronasluiting was Zina Heikamp 
op de Vlierboom aan het re-integreren na 
een burn-out. Inmiddels is Zina volledig gere-
integreerd en zal zij (tijdelijk) onze ‘buurvrouw’ 
worden op OBS Bohemen-Kijkduin. Zina wordt de 
waarnemend directeur op Bohemen-Kijkduin en wij 
wensen haar natuurlijk heel veel succes en plezier!  
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De Vlierboom is voldoende!! 

16-10         Uitreiking prijzen tekenwedstrijd 

16-10         Start herfstvakantie 

25-10        Laatste dag herfstvakantie 

26-10        Start dierenproject 

5-11        Toneelvoorstelling op de Vlierboom 

(zou 5-10 zijn maar verplaatst door ziekte speler) 

AGENDA 

 

 

 Algemene schoolzaken... 

Eén van de belangrijkste dingen die de school kan 
doen tegen de verspreiding van Covid19 is ventileren. 
De ramen en deuren staan dan ook veelvuldig open in 
de school. Na de herfstvakantie zullen de tempera-
turen buiten verder dalen. Natuurlijk zullen we ook de 
verwarming aanzetten maar door de wind en kou zal 
het niet altijd even warm zijn in de klaslokalen. Kin-
deren mogen daardoor na de va-
kantie een fleecedekentje en/of 
extra warme kleding mee naar 
school nemen zodat ze het warm 
genoeg hebben in de klas. Graag 
wel de spullen voorzien van de 
naam van het kind.  
 
Daarnaast willen we dat alle ou-
ders, die het schoolplein opkomen 
om kinderen te brengen of te halen (alleen voor gr 1 t/
m 3), een mondkapje dragen op het schoolplein na de 
herfstvakantie. Het plein en vooral de poort blijkt toch 
een lastige plek om voldoende afstand te houden en 

we willen geen punt van uitbraak worden door 
het ophalen/brengen van de kinderen. Wilt u 
geen mondkapje op? Geen probleem; dan bren-
gen wij uw kind naar de poort na schooltijd als 
de meeste kinderen reeds opgehaald zijn. Uw 
kind komt dan wel wat later richting de poort.  
 
 

Winnaars Gouden en Zilveren Griffels... 

De afgelopen periode stond in het teken van het the-
ma van de Kinderboekenweek: En toen… In alle activi-
teiten stond de geschiedenis centraal. Vandaag zijn als 
afsluiting de Zilveren en Gouden Griffels uitgedeeld 
aan de kinderen die de beste, mooiste, leukste, mees-
te passende tekening hebben gemaakt bij het voorge-
lezen themaboek. De winnaars van de Gouden Griffels 
zijn: Hana (grA), Valentino (gr3), Sem (gr5) en Celeste 
(gr7). De winnaars van de Zilveren Griffels zijn: Elena 
(grA), Kiki (gr4), Deedee (gr6A) 
en Dagmar (gr8). 
Van harte gefeliciteerd winnaars!  


