
 

Dierenactie... 

Wat komen er een hoop spullen, geld, sponsoring 
van bedrijven, reacties en complimenten binnen 
w.b de dierenactie. Het leeft nog meer dan vorige 
jaren en we verwachten dan ook dat de opbrengst 
hoger is dan andere jaren. Volgende week maken 
we bekend hoeveel geld er is opgehaald in totaal.  
De sponsorloop was afgelopen maandag en dins-
dag en was ook een groot succes; 
wat hebben jullie veel geld inge-
zameld voor dit goede doel. Ook 
is er heel veel eten en andere 
spullen bezorgd voor de dieren-
ambulance en het asiel. Zelf ver-
zorgingstehuis Eikenburg, waar 
de kinderen tekeningen zijn gaan 
brengen, hebben spullen voor het project gebracht. 
Wat een groot succes! Dank jullie wel! 
 
Museumbezoeken en voorstelling komende tijd... 
Helaas zijn door de huidige verzwaring van maatre-
gelen de musea en voorstellingen voor de komen-
de weken afgezegd. Gelukkig wordt alles verzet en 
zullen later de bezoeken wel doorgaan. Zo ook het 
Kinderboekenmuseum bezoek van de kleuters dat 
eigenlijk afgelopen week gepland was.  
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26-10 t/m 13-11    Dierenproject 

12 + 13-11    Muziekworkshops op school 

14-11     Sinterklaas weer in het land 

Vanaf 16-11    Oudergesprekken  online 

24-11     Studiedag; alle lln zijn vrij 

4-12     Sint op school; tot 12 uur 
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Muziekworkshop op school... 

Vandaag en morgen zijn er 
muziekworkshops op school 
als mooie afsluiting van het 
dierenproject. Vrijdagmiddag 
worden er ook filmbeelden 
gemaakt en die zal de organi-
satie eerst knippen en plak-
ken en dan zullen wij die met u delen. Iedere klas 
heeft 4 workshops in deze twee dagen. Aan het eind 
van het schooljaar zal de organisatie nog eens een 
dagje terugkomen voor een groots schoolplein orkest 
waarbij hopelijk alle ouders bij kunnen komen kijken.  
 
Device via Ooievaarspas en stichting leergeld... 

De gemeente heeft afspraken met Stichting Leergeld 
gemaakt en budgetten vrijgemaakt om ook 
volgend jaar leerlingen die over een Ooie-
vaarspas beschikken te kunnen voorzien van 
een laptop/computer. Alle aanvragen worden 
gescreend. Voor basisschoolleerlingen gelden 
de volgende afspraken: 
- Leerlingen uit groep 7 en 8 via Stichting Leer-
geld een laptop of 

- Gezinnen met kinderen kunnen via Stichting Leer-
geld een computer per twee kinderen aanvragen. 
Wilt u meer weten; ga dan naar  
https://www.leergelddenhaag.nl . 
 
Herinnering Ouderbijdrage of scannen Ooievaars-
pas... 
Om alle festiviteiten en versiering in de school te kun-
nen blijven betalen, willen wij u vragen de (vrijwillige) 
ouderbijdrage van €25,- over te maken op bankreke-
ningnummer: NL 85 INGB 0000 5524 40  t.n.v. Ouder-
raad OBS De Vlierboom.   
Als u een ooievaarspas heeft; laat deze dan scannen 
op school; dan is zowel de ouderbijdrage als het 
schoolreisje betaald. Zonder deze inkomsten kunnen 
we minder doen met de feesten, dus wilt u alstublieft 
ons en vooral de kinderen hierbij helpen zodat we 
alle leuke feestjes op de Vlierboom kunnen blijven 

doen?  Alvast bedankt! 
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