
 

Algemene schoolzaken... 

Vrijdag is het voorjaarsvakan-
tie-ontbijt/brunch/lunch. Ei-
genlijk zouden we voor de 
kerstvakantie een brunch heb-
ben, maar deze kon door de 
plotselinge sluiting niet door-
gaan. De klassen sluiten de 
vrijdag voor de voorjaarsvakantie dus op een gezelli-
ge manier af. Dit kan zijn door, naast de brunch, een 
speelgoedmiddag of filmpje te kijken met elkaar. Ie-
dere groep organiseert het gezellig samen eten wan-
neer het uitkomt in de groep. Wilt u de kinderen een 
vorkje, lepeltje en mesje meegeven?  
 
Denkt u aan het inloggen bij Social Schools? Inmid-
dels heeft al meer dan 85% van de ouders zich gere-
gistreerd voor Social Schools. Social Schools heeft 
een Facebook-achtige omgeving maar voldoet aan 
alle voorschriften die de AVG wetgeving voorschrijft. 
Na de voorjaarsvakantie is MSI uit de lucht en gaan 
we verder met Social Schools dus log deze week nog 
in of vraag hulp bij meester Habib!  
 
Juf Jolanda komt vrijdagmiddag 19-2 nog één keertje 
langs op de Vlierboom om afscheid te nemen. Haar 
verlof zit er bijna op maar doordat ze gaat verhuizen 
naar Tiel komt ze helaas niet meer werken op de 
Vlierboom. We bedanken juf Jolanda voor alle jaren 
inzet als leerkracht op de Vlierboom en wensen haar 
heel veel plezier en succes op de nieuwe school waar 
zij gaat werken vanaf april!  
We gaan je missen op de Vlierboom, Jolanda!  
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19-2         Voorjaarsvakantie ontbijt/lunch. 

19-2         Start voorjaarsvakantie. 

Vanaf 8-3      Cito middenmeting gr 3-7 

6-4         Rapporten gaan mee.  

Vanaf 7-4      Rapportgesprekken via Teams 

AGENDA 

 

 

 Samenwerking met stichting Eykenburg... 

De Vlierboom heeft sinds kort een mooie samen-
werking met stichting Eykenburg. Een groepje kin-
deren van de groepen 6 
t/m 8, die zich hiervoor 
hebben opgegeven, ma-
ken kaarten/tekeningen 
en brieven voor de oude-
re mensen. Dit initiatief is 
opgestart tijdens het die-
renproject en met kerst 
verder uitgebreid. Inmid-
dels was juf Ilona M. van 
groep 6B zo enthousiast 
dat ze dit op haar heeft 
genomen en contact 
heeft gelegd met stich-
ting Eykenburg om dit een meer regelmatig verloop 
te laten hebben. Afgelopen dinsdag 16-2 hebben de 
kinderen voor de eerste keer met elkaar brieven 
geschreven en zijn ze die gaan brengen bij Eyken-
burg. De oudere mensen van Eykenburg zullen nu 
ook weer een brief terug gaan schrijven aan de kin-
deren. Zo wordt de Vlierboom penvrienden met de 
mensen van Eykenburg. Helemaal leuk natuurlijk! 
 
Maatregelen Covid19 en afschaffen tijdvakken... 

Na de voorjaarsvakantie worden alle maatregelen 
voortgezet behalve de tijdvakken voor het brengen 
en ophalen. Helaas waren de tijdvakken verplicht 
gesteld door de PO Raad, maar ze blijken in de prak-
tijk echt heel onhandig. Veel ouders, teamleden en 
kinderen staan lang te wachten op broertjes/zusjes 
uit groepen die later uit zijn. Ook met de  gymlessen 
blijken de tijdvakken zeer onhandig. Na de vakantie 
gaan we dus als volgt werken:  
8:15-8:30 uur poort/voordeur open en leerlingen 
komen binnen.  
14:40 (woe 12:10) uur kleuters staan klaar op het 
plein en kunnen opgehaald. 
14:45 uur alle andere klassen gr 3 t/m 8 zijn uit!  
We behouden wel de twee in/uitgangen. Groep 1 t/
m 5 via het schoolplein/achterdeur en gr 6 t/m 8 via 
de voordeur.  
Verder blijven alle maatregelen zoals ze 
staan voorgeschreven door de PO Raad, 
Ministerie van OC&W en vanuit school 
naar u gemaild op donderdag 4 februari 
gehanteerd.  
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