
 

Belangrijk nieuws over de Ooievaarspas… 

Herinnering: Scan nu nog de Ooievaarspas! Vanaf 
2021 kunnen ouders de ooievaarspas op scholen 
niet meer scannen voor het betalen van de ouder-
bijdrage en het schoolreisje! Helaas is dit een be-
zuinigingsmaatregel vanuit de gemeente die ou-
ders en scholen flink raakt.  
Maar dat betekent ook dat u nog maar 1 week 
heeft voor het scannen van de ooievaarspas; dan 
is het komende schoolreisje nog betaald! Anders 
helaas niet…  
Dus scannen die pas voor de kerstvakantie! 
 
Ziekte leerkrachten en vervanging… 

Helaas hebben we afgelopen week te maken ge-
had met ziekte van een aantal collega’s. Daarbij 
hebben we helaas ook tweemaal een groep niet 
kunnen opvangen en hebben we ouders gevraagd 
hun kind een dag thuis te houden. Dit doen wij 
natuurlijk ook liever niet, maar helaas is het in de-
ze tijd echt niet te doen. Naast dat er gewoonweg 
geen vervanging te vinden is, staat ook in het pro-
tocol dat we kinderen niet over andere klassen 
mogen verdelen… In het begin van de week heb-
ben we soms nog een leerkracht ambulant, die 
normaal andere taken doet zoals IB of een plus-
klas, en een keertje kan invallen maar zeker aan  

VLIER 14 DONDERDAG 10 DECEMBER 2020 

Vanaf 10-12   Kerst/bloemstukjes gr 3 t/m 8 

15-12    Voorstelling kerst op school 

16-12      Groep 8 winterdiner en gala 

17-12    Kerstbrunch gr 1 t/m 8 +    

    foute kersttruiendag! 

18-12    Eerste dag kerstvakantie! 

AGENDA 

 

 

het einde van de week wordt dat minder. We doen echt 
onze uiterste best om de klassen te vervangen, maar 
het komt helaas ook voor dat we u moeten vragen uw 
kind thuis op te vangen. Mocht u een vitaal beroep heb-
ben en/of uw kind echt niet thuis kunnen opvangen, 
kunt u ons altijd bellen/mailen. Gelukkig is het weer 
bijna vakantie en kunnen alle (gewone) griepvirusjes 
weer even verdwijnen en kunnen we in januari hopelijk 
weer fris en fruitig starten…  
 
Kerst op de Vlierboom…  
De school is weer prachtig versierd 
door de Ouderraad. Wat een werk 
maken zij er ieder jaar van, zeg! Het 
ziet er weer prachtig uit! Dank jullie 
wel, OR dames!  
 
Vorige week schreef ik in de Vlier dat 
we een bijdrage vragen van 3 euro 
per kind voor de brunch. Graag die 3 euro uiterlijk 
maandag 14-12 cash aan uw kind meegeven om aan de 
leerkracht te geven of aan Habib of Vera geven. Heel 
fijn om te zien dat sommige ouders zelfs meer geven 
dan de 3 euro! Ontzettend bedankt daarvoor! Dit jaar 
hebben we meer kosten doordat we de brunch bestel-
len en een voorstelling hebben voor de kinderen. We 
willen u ook vragen de kinderen bestek mee te geven 
donderdag de 17e.  
 
Donderdag 10 december zijn er twee liedjes opgeno-
men door een kerstkoor, gevormd door kinderen uit de 
groepen A t/m 8. Deze liedjes zijn gestuurd naar woon-
zorgcentrum Eyekenburg voor de bewoners. Het gaat 
hierbij om de challenge: Kinder Hart voor ouderen; van-
daar dat de kinderen ook een hart maken van hun han-
den aan het einde van het liedje. Met toestemming van 
de ouders van de deelnemende kinderen, zullen de 
filmpjes ook op onze Facebook pagina komen. De ou-
ders van de meezingende kinderen hebben een bericht 
van mij gehad dat hun kind in het filmpje zit.  
Op een ander moment maken alle kinderen in de klas-
sen ook kerstkaarten voor oude-
ren. Maandag gaan die op de post. 


