
 

Stemmen op de Vlierboom op 

17 maart 2021... 

In de gymzaal van de Vlierboom 
zal op woensdag 17 maart een 
officiële stemlocatie gevestigd 
zijn. In de herfst is de Vlier-
boom hiervoor opgegeven 
maar op dat moment konden 
we niet indenken dat we nog 
steeds midden in een pandemie 
zouden staan. We zullen ten aller tijden de 
’stemmers’ isoleren t.o.v. de kinderen waardoor al-
leen de achterste trap en deur naar het schoolplein 
gebruikt kan worden op die dag. Alle kinderen gaan 
op woensdag 17 maart dus via de achterste deur 
naar binnen en buiten. Gymlessen worden op het 
schoolplein/ veld gegeven en bij regen een alterna-
tief programma in de klas. U bent natuurlijk ook van 
harte welkom om te stemmen op de Vlierboom!  
 
De afgelopen twee weken merken we dat steeds 
meer kinderen verkouden zijn of andere Covid19 
gerelateerde klachten hebben. Heel fijn dat veel ou-
ders hun kind (en vaak het broertje/zusje) voor de 
zekerheid thuishouden en even laten testen. Als ou-
ders hun kind liever niet laten testen, is dat natuur-
lijk de keuze van de ouder. Dan mogen kinderen 
weer naar school als ze 24 uur klachtenvrij zijn. Van 
verschillende scholen heb ik gehoord dat meerdere 
klassen reeds in quarantaine zijn geweest i.v.m. een 
besmetting in de klas. Op de Vlierboom hebben we 
dat, mede dankzij de oplettendheid van ouders, ge-
lukkig nog niet gehad, maar we zien wel een reëel 
risico dat dat kan gaan voorkomen in de toekomst…  
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Vanaf 8-3      Cito middenmeting gr 3-7 

25-3          Voorlichting verantwoord gamen 
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1-4         Paasontbijt 

2-4         Goede vrijdag = leerlingen vrij 

5-4         Tweede Paasdag = leerlingen vrij 
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Een groep in de spotlight... 

Groep 1-2 A;  
Juf Monique: ‘Wat leuk dat wij de nieuwe rubriek van 
de Vlier mogen aftrappen! Ik zal iets vertellen over 
het werken bij de kleuters en onze groep.  
Bij de kleuters werken we vanuit doelen, deze zijn 
vastgesteld in een rooster voor een heel schooljaar. 
Dit zijn de hoofddoelen, daarnaast komen natuurlijk 
nog een heleboel andere doelen aanbod. Hoe we die 
doelen omzetten in activiteiten kan per leerkracht en 
per groep (en soms zelfs per leerling) verschillen.   
Binnen deze doelen kunnen we ook weer differenti-
ëren naar de kinderen toe. Zo krijgt elk kind onder-
wijs op maat. Alle doelen worden zoveel mogelijk 
spelenderwijs en op creatieve manier aangeboden.  
 
Momenteel werken we bij de kleuters over de Lente. 
Het boek “Dottie’s eieren” staat hierbij in onze groep 
centraal. Een van de doelen van deze week is het 
kunnen aflezen van een grafiek. Vorige week is Dottie 
bij ons in de klas komen wonen en elke dag legt ze 
eieren. Hoeveel eieren houden we bij in een grafiek. 
Aan het einde van de week gaan we kijken op welke 
dag ze bijvoorbeeld de meeste of de minste heeft ge-
legd. Zo leren we spelenderwijs een grafiek af te le-
zen! Wij spelen en werken nog even fijn door over 
ons thema!’ 

 
Stagiaire servicemedewer-

ker op de Vlierboom... 

Op woensdag en vrijdag heeft meester Habib een sta-
giaire. Haar naam is Priscilla Bons. Zij loopt stage op 
de Vlierboom voor de opleiding tot servicemede-
werkster. Zij zal dus geregeld de telefoon opnemen, 
de deur openen en allerlei andere taken doen als 
conciërge. Door de tijd zal u haar vast een 
keertje zien op de Vlierboom of haar aan 
de telefoon krijgen. Ze zal tot de zomerva-
kantie stage lopen op de Vlierboom. 

De Vlierboom is 
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