
 

Belangrijk nieuws over de Ooievaarspas… 

Vanaf 2021 kunnen ouders de ooievaarspas op 
scholen niet meer scannen voor het betalen van 
de ouderbijdrage en het schoolreisje! Helaas is dit 
een bezuinigingsmaatregel vanuit de gemeente 
die ouders en scholen flink raakt.  
Maar dat betekent ook dat u de komende twee 
weken nog heeft voor het scannen van de ooie-
vaarspas; dan is het komende schoolreisje nog 
betaald! Anders helaas niet…  
Dus heeft u dit schooljaar de Ooievaarspas nog 
niet gescand? Doe dat dan voor de kerstvakantie! 
 
Oudergesprekken en adviesgesprekken groep 8... 

De afgelopen tijd zijn de oudergesprekken ge-
weest. Helaas door de maatregelen niet ‘live’ zo-
als normaal maar online via Teams. Ondanks dat 
het deze keer een beetje anders verliep, waren 
veel ouders en leerkrachten erg positief over de 
gesprekken en de manier waarop het gegaan is! In 
groep 8 zijn in deze periode de voorlopig advies-
gesprekken en ook die zijn naar ieders tevreden-
heid verlopen. Veel kinderen in groep 8 (en in veel 
andere groepen ook) hebben de afgelopen maan-
den een grote sprong gemaakt na de Corona-
sluiting en halve klassen vanaf maart. Dat is heel 
mooi om te zien! 

VLIER 13 DONDERDAG 3 DECEMBER 2020  

4-12    Sint op school; vanaf 12 uur 

     alle leerlingen vrij 

Vanaf 8-12   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 

AGENDA 

 

 

 
Sint op de Vlierboom... 
Morgen is het zover! De Sint komt naar de Vlierboom! 
Vandaag zagen we al prachtige surprises voorbij ko-
men en we horen kinderen vol spanning praten over 4 
december! Helaas kunnen er dit jaar geen ouders bij zij  
vanwege de maatregelen en lijkt 
het weer ook niet mee te gaan wer-
ken… Maar ondanks dat maken we 
er een fantastische dag van! 
Dinsdag en woensdag 1 en 2 de-
cember was er al Pietengym en wat 
hebben we een berg geweldige pie-
ten op de Vlierboom!  
 
Kerst op de Vlierboom…  
Nadat de Sint op 6 december weer 
naar Spanje is vertrokken start op de Vlierboom een 
periode waarbij we toeleven naar kerst. Op de Vlier-
boom doen we mee met een Challenge: De Kinder 
Hart voor Ouderen Challenge. Stichting Eyenburg heeft 
ons gevraagd mee te doen aan deze challenge en een 
lied op te nemen en op onze Facebook te zetten en 
tevens naar stichting Eyenburg toe te sturen. Zij verto-
nen dan de opgenomen liedjes aan de ouderen en be-
zorgen hen op die manier een glimlach in deze donke-
re dagen voor kerst. Naast deze challenge doen we 
ook mee aan een actie van PostNL waarbij de kinderen 
op school een kaart maken en versieren voor oude 
mensen in Nederland.  Deze kaarten gaan in de week 
van 15 december op de bus en PostNL bezorgd deze 
dan gratis bij bejaardentehuizen en eenzame ouderen 
in Nederland. Twee mooie acties dus! 
Daarnaast worden er nog kerst/bloemstukjes gemaakt 
in groep 3 t/m 8 en is op 15 december is de Christmas 
Show in twee delen: in de ochtend groep A t/m 5 en in 
de middag groep 6 t/m 8.  In de mailing heb ik hierover 
een bijlage toegevoegd zodat u weet waar de show 
over gaat.  Helaas kunnen we dit jaar geen kerstdiner 
doen vanwege de maatregelen maar zullen we op don-
derdag 17 december een kerstbrunch houden. Wij vra-
gen hierbij wel een kleine bijdrage van de ouders van 3 
euro per kind omdat nu alles besteld moet worden. 
Normaal gesproken bereiden de ouders al het heerlijks 
maar door de maatregelen moeten wij als school alle 
inkopen verzorgen. Wij hopen op uw begrip voor deze 
kleine bijdrage. Omdat het voor groep 8 het laatste 
jaar op de Vlierboom is, is voor groep 8 op 16 decem-
ber in de avond een Wintergala georganiseerd door de 
Ouderraad waarbij ze in de gymzaal lekker gaan cour-
metten en gezellige muziek opzetten. Gezellig! 


