
 

Dierenactie... 

Zoals ieder jaar zamelen we ook dit jaar weer geld 
en spullen in voor het Dierenasiel en de Dierenam-
bulance. Helaas kan vanwege Covid19 de Fancy Fair 
dit jaar niet doorgaan maar we hebben wel vele 
andere activiteiten om het project goed neer te 
zetten. U heeft hiervan de mailtjes met informatie 
reeds ontvangen. Zo is er een bloembollenactie, 
sponsorloop, statiegeldflessen verzamelen, er wor-
den flyers gemaakt en verspreid, verkopen van 
werkjes, kaarten maken voor bejaardentehuizen, 
zwerfvuil opruimen in de buurt etc. Allerlei activi-
teiten om zoveel mogelijk geld en spullen in te za-
melen voor de dieren. Heeft u nog spullen voor het 
asiel zoals kleden, voer of andere spullen; wij zame-
len het in en geven het aan het asiel. Helpt u mee?  
 
Brengen en ophalen… 

Graag allemaal even de aandacht voor de “kiss and 
ride ‘ zone voor de school. Op deze drie plekken 
mag je je auto niet parkeren; ook niet om 5 minu-
ten de kind(eren) naar het schoolplein te brengen. 
Deze zone is alleen om even te stoppen, de kin-
deren uit te laten stappen en weer door te rijden. 
Graag even weer op letten met elkaar zodat ieder-
een snel zijn/haar kinderen kan wegbrengen... 
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26-10 t/m 13-11    Dierenproject 

12 + 13-11    Muziekworkshops op school 

14-11     Sinterklaas weer in het land 

17-11     Oudergesprekken 

24-11     Studiedag; alle lln zijn vrij 
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Schoolfoto’s... 

Denkt u aan het bekijken en/of bestellen van de 
schoolfoto’s? Voor de herfstvakantie hebben de kin-
deren een fotokaartje met daarop een code en foto 
van zichzelf meegekregen zodat de foto’s besteld 
kunnen worden. Mocht u de code niet meer hebben, 
laat het gerust weten, dan sturen wij u die toe.  
 
Schoolplein vol water... 

Het is u vast ook al opgevallen: het schoolplein staat 
geregeld vol water na flinke plensbuien… Inmiddels 
zijn we al een paar weken druk bezig om het plein 
droog te krijgen en vooral ook te houden. Eerst dach-
ten we dat de putten verstopt zaten en hebben we 
daarvoor iemand gebeld; dat bleek echter niet het 
probleem. Daarna hebben we de leidingen door laten 
spuiten door een ander bedrijf. Maar al gauw daarna 
stond alles weer vol. Wat blijkt? Alle leidingen in een 
deel van de wijk zijn verstopt en de gemeente krijgt 
het water niet weg. Ook aan de kant van de Groene 
Mient staan geregeld huizen onder water en hebben 
ze grote problemen met de leidingen. En hier hebben 
wij ook weer onder te lijden… Inmiddels hebben we 
van de week maar zelf een dompelpomp geregeld om 
het plein droog te krijgen… Iedere ochtend staat Ha-
bib met kaplaarzen aan het water weg te pompen. 
Maar dat is natuurlijk geen langdurige oplossing. We 
zijn druk in overleg met de gemeente (evenals de be-
woners met wateroverlast aan de Mient natuurlijk) in 
de hoop dat er een blijvende oplossing komt… Hope-
lijk is die snel gevonden….  
 
Klankbordgroep leden gezocht… 

De klankbordgroep is een groep ouders en drie team-
leden die een aantal keer per jaar met elkaar sparren 
over beleid, leuke projecten, verbeteringen etc. in de 
school. Zou u het leuk en interessant vinden om mee 
te denken met andere ouders en teamleden over de 
school? Voor meer info en opgeven voor de klank-

bordgroep; mail naar 
v.vandersar@devlierboom.nl  
of loop even langs Vera.  


