
 

Dierenactie; wat 

een groot         

succes!! 

Wat was de dierenactie dit jaar een groot succes. 
Ondanks dat het concept wat aangepast moest wor-
den door de Coronamaatregelen en kon de Fancy-
Fair niet doorgaan, is er nog nooit zoveel geld opge-
haald en was het enthousiasme groter dan ooit!  

Het eindbedrag is 3760 euro!  
1880 euro voor het asiel en1880 euro voor de die-
renambulance! Geweldige prestatie, Vlierbomers! 
We willen iedereen ontzettend bedanken voor de 
bijdrage, op welke manier dan ook. Speciaal willen 
we ook de Ouderraad bedanken voor alle acties, 
Stichting Eyekenburg, woonzorgcentrum Duinhage, 
dierenkliniek Caressa, Pets Place, Jumbo en AH Sa-
vornin-Lohmanlaan voor alle donaties en mooie ac-
ties om het project te steunen. Geweldig gedaan! 
 
3e kleutergroep op de Vlierboom... 

Normaal gesproken start na de kerstvakantie een 
derde kleutergroep. Dit jaar zal dat vanaf de voor-
jaarsvakantie zijn. Naast dat het voor kinderen vaak 
heftig is om na de kerstvakantie ineens in een ande-
re groep te zitten, is ook het vinden van een geschik-
te leerkracht een flinke uitdaging gebleken. Zodra 
we meer informatie hebben, laten we u dat natuur-
lijk z.s.m. weten. De indeling van de kleutergroepen 
blijft dus na de kerstvakantie nog even zoals nu.  

VLIER 11 DONDERDAG 19 NOVEMBER 2020 

Vanaf 16-11    Oudergesprekken  online 

24-11     Studiedag; alle lln zijn vrij 

Vanaf 30 nov.   Pietengym; meer info volgt 

4-12     Sint op school; vanaf 12 uur 

     alle leerlingen vrij 

15-12    Voorstelling kerst op school 

AGENDA 

 

 

 
Sint op de Vlierboom... 
De Ouderraad heeft de school weer prachtig ver-
sierd. Ontzettend bedankt Ouderraad! De peperno-
tenfabriek in de gang, alle ramen en deuren, een 
schoorsteen met Sint, vlaggetjes; overal versiering!  
Jullie hebben jezelf weer overste-
gen! Dank jullie wel, Rahiema, 
Chantal, Ingrid, Jolanda en Debo-
rah! Op dinsdag 17 november heeft 
u een MSI mailing gehad vanuit  
Vera over de maatregelen rondom 
Sint en Kerst 2020.  
Helaas kunnen we ouders niet bij 
de festiviteiten betrekken om het risico zo klein mo-
gelijk te houden, maar we zullen de komende tijd 
wel filmpjes en foto’s met u delen van de festivitei-
ten. Hopelijk is de situatie volgend schooljaar weer 
anders en kunnen we u allen ook weer verwelkom 
bij de festiviteiten. Afgesproken is dat de Ouderraad 
wel betrokken is en welkom is op school. Zij zijn af 
en toe op school met mondkapje om te helpen bij de 
activiteiten.  
 
Muziekworkshop op school... 

Donderdag en vrijdag 12 en 13 november waren de 
muziekworkshops op school; u heeft het vast van uw 
kind(eren) gehoord wat zij hebben gedaan. Zodra 
het filmpje van de workshops beschikbaar is, zullen 
wij die met u delen. De kinderen hebben aangege-
ven dat ze het super leuk vonden en wij hebben 
daardoor de mensen van het project uitgenodigd om 
op dinsdag13 juli nog een dag te komen waarbij aan 
het eind van de dag een grote opvoering van alle kin-
deren op het plein zal plaatsvinden. Wij gaan ervan 
uit dat ouders dan ook weer welkom zijn en dat we 
met z’n allen kunnen 
genieten van het or-
kest De Vlierboom. 
Zet dus vast 13 juli in 
uw agenda zodat u er 
vanaf 14:30 uur bij 
kunt zijn!  

 
 
 

De Vlierboom is 

onderdeel van 



Bedankt vanuit het Haags Dierencentrum... 

Lieve allemaal, 
En met ‘allemaal’ bedoelen we alle Vlierboomkanjers (de  leerlingen en hun ouders, directeur Vera, 
Ilona en Ellen) en natuurlijk alle mensen die gedoneerd hebben. We willen jullie even zeggen dat we 
ondersteboven waren van de hoeveelheid. Dat er ondanks Corona zoveel is ingezameld is meester-
werk en het resultaat van enorm veel inzet op allerlei manieren. Het was zoveel dat het niet eens in 
één auto kon! We hebben alles uitgepakt op het Haags Dierencentrum en naar de honden- en de 
kattenafdeling gebracht, de verzorgers konden hun ook ogen niet geloven. De beestjes zullen lang 
kunnen genieten van het lekkere (nat)voer, de koekjes, snoepjes, speeltjes, mandjes, dekentjes etc. 
en wat zal het lekker ruiken door de schoonmaakmiddelen. Met de handdoeken zijn we ook super-
blij. 
Jullie hebben ons echt heel erg verrast en we vinden het supergaaf dat een dergelijk initiatief op een 
basisschool mogelijk is. Niet alleen om de opbrengst, maar ook om het feit dat dierenwelzijn op deze 
manier leeft en onderdeel uitmaakt van de kennis die de kinderen opdoen. 
Wij hebben dit jaar wel de lekkere taarten van veel moeders gemist en de 
gezelligheid van de fancy fair, maar zijn zo blij met alles dat we gekregen 
hebben. En maandag wacht ons nog een verrassing…, het is geweldig! 
Lieve allemaal, namens al onze asielhonden en  -katjes en ons, een zeer 
gemeend dankjewel!! 
Stichting Haags Dierencentrum, N oor van Steden 
 
 
Bedankt namens de dierenambulance... 

Lieve kids, ouders, juffen en meesters van De Vlierboom. 
Wat hebben jullie de katjes en andere beestjes in ons hospitaal weer verwend!! Afgelopen dagen was 
het feest in onze kattenkamers want het aller lekkerste voer kwam voorbij. 
Overal was aan gedacht, mandjes/ bedjes, snoepjes, brokjes, speelgoed en schoonmaak spullen. On-
ze favoriete basisschool heeft het maar weer mooi voor elkaar gekregen, wat een GIGANTISCH mooie 
donatie. Met extra dank aan de juffen Ilona en Ellen die ieder jaar laten zien hoe belangrijk het is om 
ons te helpen. Zonder jullie zouden een hoop beestjes zonder hulp en goede verzorging zitten. Het is 
onwijs belangrijk dat kinderen leren hoe belangrijk en leuk de dieren en onze natuur zijn. En dat we 
de dieren om ons heen soms een handje moeten helpen. Natuurlijk weten jullie dit allang, want jullie 
zijn allemaal echte dieren redders!  
Bedankt lieve Vlierboom, wij en onze dieren zijn gek op jullie!!  
Met vriendelijke groet, 
Anouk  
 
Oosterbeek 5, 2597 VJ Den Haag 

www.dierenambulancedenhaag.nl  

www.dierenambulancedenhaag.nl 

t: 070-3282828  
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