
 

Algemene schoolzaken... 

Gelukkig konden deze week 
weer 7 van de 10 groepen naar 
school komen voor fysiek onder-
wijs. Helaas was dat voor 3 
groepen nog niet mogelijk van-
wege de quarantainetijd en/of 
ziekte van leerkrachten. Mo-
menteel zijn helaas 5 collega’s uitgevallen door Co-
vid19; drie daarvan zijn echt flink ziek en liggen 
meerdere dagen met koorts op bed, anderen heb-
ben milde klachten en kunnen na de verplichte qua-
rantainetijd en een herstelperiode weer aan de slag. 
Voor juf Rachèl en juf Suzanne zal het echt langer 
gaan duren; zij hebben lange tijd koorts gehad en 
hebben echt ‘een jas uitgedaan’ en zullen langer no-
dig hebben om te herstellen. Ook meester Habib is 
inmiddels flink ziek geworden en hij zal daardoor ook 
langere tijd niet op school zijn. Meester Michel heeft 
iets mildere klachten en herstellende. Juf Matty 
heeft weinig klachten gehad en heeft ook al die tijd 
aan twee groepen afstandsonderwijs geboden, 
waarvoor veel dank! Zij zal volgende week weer aan-
wezig zijn op school, mits klachtenvrij natuurlijk. We 
zullen alles eraan doen om alle groepen weer fysiek 
onderwijs te kunnen bieden, maar er zijn helaas 
geen invallers beschikbaar waardoor het erg lastig 
wordt om al het werk van alle zieke collega’s te ver-
vangen. Daarbij lopen rapporten en gesprekken ver-
traging op en ook IB-werk gaat verder achterlopen. 
We doen ons best om dingen over te nemen en op 
te vangen, maar vragen uw begrip en rust voor de 
situatie. Mocht u ergens tegenaan lopen of hebben 
bepaalde zaken spoed (bijv. IB) zaken, laat het dan 
gerust aan ons weten. 
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Vanaf 7-4  Oudergesprekken via Teams. 

12-4  Studiedag; alle leerlingen vrij 

20/21-4  Eindtoets Cito groep 8 

23-4  Koningsspelen tot 13:00 uur 

24-4  Start meivakantie 

10-5  1e schooldag na meivakantie 

AGENDA 

 

 

 Een groep in de spotlight... 

Groep 1C:  Juf Lisette:  
Wat leuk om iets te ver-
tellen in de Vlier over de 
kleuter instroom groep 
1C die op 1 maart van 
start is gegaan. We zijn 
nu een maand bezig en 
we hebben een kleine, 
gezellige groep gevormd. We zijn op het moment een 
klasje van 8 leerlingen. Iedere maand komen er meer 
kleuters bij, dus wordt het nog gezelliger. We hebben 
een aantal kinderen in de klas voor wie Nederlands 
niet hun eerste taal is, dus we werken veel aan taal-
ontwikkeling met ondersteuning in Engels. We leren 
zowel Nederlandse als Engelse liedjes en woordjes. 
We hebben de eerste maand vooral veel tijd geno-
men om elkaar goed te leren kennen en te leren hoe 
we ons gedragen op school. Er zijn heel wat regels en 
afspraken. We gebruiken de Schatkist en KWINK me-
thode om de kleuters te laten wennen aan het dagrit-
me en onze sociaal-emotionele vaardigheden. Daar-
naast spelen en leren we natuurlijk in de hoeken en 
op de speelplaats. De activiteiten in de klas zijn om 
vaardigheden te ontwikkelen en onze doelen te be-
reiken. Elke activiteit wordt ontwikkelt vanuit een 
thema. We werken op het ogenblik aan het thema 
‘lente’dat iedere week een andere focus heeft. We 
hebben geleerd over dieren op de boerderij, zaadjes 
en bloembollen. We hebben ook onze eigen zaadjes 
geplant en kijken iedere dag naar hun ontwikkeling. 
De kinderen hebben de onderdelen van een plant 
geleerd en wat een zaadje nodig heeft om te groeien. 
We leren over bloemen, vogeltjes, jonge dieren en 
alles wat groeit en bloeit in de lente. 
 
Promotiefilm verzet naar 7 juni…. 

De huidige ontwikkelingen rondom Covid19 en de 
korte sluiting hebben er helaas ook voor gezorgd dat 
we de promotiefilm hebben moeten verzetten. Op 7 
juni zullen de opnames zijn voor de promotiefilm. 
Vooraf worden aan alle ouders van kinderen die in de 
film te zien zullen zijn, 
toestemming gevraagd 
om mee te doen. Deze 
toestemmingsformu-
lieren zullen na de 
meivakantie mee naar 
huis gaan.  
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