
 

Algemene schoolzaken... 

Op vrijdag 26 maart na schooltijd worden op Social 
Schools de roosters voor de oudergesprekken open 
gezet. U kunt dan op Social Schools een tijd uitkiezen 
voor het online oudergesprek. Het zal de eerste keer 
zijn dat het rooster in Social Schools open wordt ge-
zet dus het zal even wennen zijn. Net als de vorige 
keren kiest u een tijd en ontvangt u daarna van de 
leerkracht een link voor het Teams oudergesprek. 
 
Dank jullie wel weer, Ouderraad van de Vlierboom, 
voor het versieren van de school in Paassfeer. Het 
ziet er weer super gezellig uit en maakt dat we nog 
meer verlangen naar de lente! Dank jullie wel weer! 
Donderdag 1 april zal het Paasontbijt zijn op de Vlier-
boom, ook georganiseerd door de Ouderraad. De 
kinderen mogen ‘s morgens in pyjama op school ko-
men. Graag even aan denken om bestek mee te ne-
men. De rest wordt verzorgd door de Ouderraad! 
 
Deze week is de ‘Week van het Geld’. In groep 7 en 8 
zou deze week een gastspreker komen, maar vanwe-
ge Covid19 is dat niet doorgegaan. Wel zal er in iede-
re groep aandacht besteed worden aan geld en het 
besteden ervan. Zo heeft iedere groep een informa-
tiepakket met leuke en interessante lesjes, gaat de 
Nieuwsbegrip les erover en wordt er in het Jeugd-
journaal extra aandacht aan besteed.  
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26-3        Rooster in Social Schools open voor 

        inplannen gesprekken. 

1-4         Paasontbijt 

2-4         Goede vrijdag = leerlingen vrij 

5-4         Tweede Paasdag = leerlingen vrij 

6-4         Rapporten gaan mee.  
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 Een groep in de spotlight... 

Groep 7:  Juf Sascha en juf Rachèl:   
‘Groep 7 is niet alleen een leerjaar vol nieuwe leer-
stof, maar naast de ‘gewone’ museumbezoeken ook 
een jaar met nieuwe uitstapjes,. Zo hebben we in 
groep 7 het fietsexamen en het theoretisch verkeers-
examen. Dit schooljaar gaan de kinderen op 11 mei 
hun fietsexamen afleggen in de Vogelwijk. Het ande-
re uitstapje waar de kinderen dit jaar erg naar uitkij-
ken is natuurlijk kamp. We hopen dat dat doorgang 
kan hebben, aangezien veel uitjes dit jaar afgezegd 
zijn…  Vier dagen met groep 7 en 8 op werkweek, is 
een hoogtepunt voor de kinderen. Ze doen leuke op-
drachten en leren veel over het leven van vroeger.   

Dit jaar zijn we ook vooral bezig om de groep extra te 
ondersteunen met rekenen, zo wordt ervoor gezorgd 
dat de kinderen op hun eigen niveau kunnen werken 
en ook de uitdaging of herhaling krijgen als zij dat no-
dig hebben. Dat kan betekenen dat we de methode 
soms een beetje los moeten laten om de kinderen 
per categorie/niveau les te kunnen geven. Dit is ook 
iets wat we tijdens het verbetertraject hebben ge-
leerd. Op die manier kunnen wij voldoen aan de leer-
behoeftes van de kinderen. Vanaf deze week begin-
nen wij met het uitproberen van een nieuwe metho-
de van Pluspunt, de vorige methode is verouderd en 
we hopen dat deze methode meer aansluit bij de 
leerbehoeftes van de kinderen. Daarna proberen we 
nog een andere methode uit: Wereld in Getallen. 
Hierna maken we een keuze welke methode het 
meest kindgericht en gedifferentieerd is.  
 
Promotiefilm De Vlierboom... 

Inmiddels hebben we als school het verbetertraject al 
een tijdje achter ons, Maar dat betekent natuurlijk 
niet dat we uitgeleerd zijn. We zullen ons altijd blij-
ven ontwikkelen! Helaas heeft de school door het 
predicaat nu ruim twee jaar gelden een minder goe-
de naam in de wijk gekregen en vinden sommige ou-
ders het ‘spannend’ om hun kind op onze mooie en 
inmiddels ook goede school aan te melden. Vandaar 
dat we een promotiefilm gaan opnemen! Op dinsdag 
13 april (mits de weeromstandigheden goed zijn) zal 
een extern bureau een promotiefilmpje 
van kinderen, bepaalde klassen, leerkrach-
ten en ouders opnemen. De komende tijd 
selecteren we klassen, ouders en kinderen 
maar zullen natuurlijk eerst toestemming 
vragen voordat we gaan filmen.  
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