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Covid19 richtlijnen….

In de Kinderboekenweek
is traditiegetrouw de
Voorleeswedstrijd. Vijf
kandidaten strijden naar
de titel van Voorleeskampioen van OBS De
Vlierboom. De kandidaten uit groep 7 en 8 waren:
Esmee, Lara, Norris, Dean, Younes en Rihanna. En
de grote voorleeskampioen van 2020 is geworden:
Younes uit groep 8! Hij las met zoveel passie voor
aan het publiek en gebruikte daarmee stemmetjes
en veel gezichtsuitdrukkingen. Hij is een terechte
voorlees winnaar! Gefeliciteerd, Younes!
De vrijdag voorafgaand aan de voorleeswedstrijd
hebben de kinderen van groep 7 en 8 voorgelezen
aan de kleuters. Dat was ook weer ontzettend geslaagd; alle kinderen hebben genoten!

Heel fijn vinden wij het dat ouders denken in het belang van de school en kinderen, als iemand in huis
meerdere Corona gerelateerde klachten heeft, dat
ouders dan tot de testuitslag hun kind even thuis
houden. Hierdoor loopt de school minder kans op
een mogelijke uitbraak en de school zorgt, mits mogelijk, voor thuiswerk (papier en digitaal) voor de kinderen. Officieel mogen kinderen zonder klachten gewoon naar school, maar doordat ouders hun kind
even voor de zekerheid thuishouden, is de kans kleiner dat een uitbraak op school plaatsvindt. Ontzettend bedankt daarvoor ouders!
Helaas zien we wel, nu de herfst gestart is, dat sommige ouders zich verkouden onder de andere ouders
(en kinderen en/of leerkrachten) begeven om hun
kinderen op te halen. Wij vragen alle ouders van de
school om de richtlijnen van het RIVM na te leven en
bij verkoudheidsklachten thuis te blijven en zich te
laten testen. Laat in dat geval uw kinderen bij voorkeur ophalen door iemand anders of blijf op grote
afstand of in de auto met ophalen.

Brengen en ophalen…

Ouderbijdrage update...

Nu het weer slechter wordt en het vaker regent,
zien we meer ouders hun kinderen brengen met de
auto. Daarbij is het ‘s morgens vaak nog schemerig
als de kinderen worden afgezet bij school. Graag
even de aandacht dat we allemaal heel langzaam
langs de school rijden en dat we overstekende kinderen voorrang geven. Gelukkig gaat het vaak
goed, maar er zijn ook genoeg situaties waarin het
bijna mis is gegaan de laatste tijd. Graag allemaal
even op letten met brengen en ophalen.

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 59 INGB 0000 5524 40 t.n.v. Ouderraad OBS De
Vlierboom. Vergeet niet de naam van uw kind erbij
te vermelden. Helaas heb ik het verkeerde IBAN nummer in de vorige Vlier gezet, vandaar nog even dit
stukje met het juiste IBAN nr.
U kunt natuurlijk ook de Ooievaarspas laten scannen
bij meester Habib.
Zo kunnen we alle leuke dingen met feesten
en partijen blijven doen
op de Vlierboom!

Voorleeskampioen
Younes!!

AGENDA
8-10

Studiedag: alle leerlingen vrij

15-10

Inspectie bezoek

16-10

Uitreiking prijzen tekenwedstrijd

16-10

Start herfstvakantie

16-10

Vlier komt vrijdag i.p.v. donderdag
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