VL I ER 27
Thema
Bouwen
bij de
kleuters!

DO N D ER DA G 10 JU N I 20 2 1
Groep 5 in de spotlight...

De kinderen uit groep 5 vertellen over hun groep:
Onze groep heeft veel humor en we houden veel van
kletsen. We hebben 10 meisjes en 19 jongens, dus we
hebben een drukke klas.
Sem
De groep is heel grappig. De ene is heel slim, de ander is
Personele zaken...
grappig. En we zijn heel creatief. Rafi
- Juf Ilona T. van groep 4 is gelukkig weer (bijna)
Onze groep is creatief. We werken samen. De kinderen
helemaal terug. Na een val van een paard net na de zitten in groepjes. Cenza
meivakantie brak zij aan haar ene arm haar pols en
aan de andere arm haar elleboog. Ilona is daarna
Zwemles:
geopereerd aan haar elleboog. Gelukkig gaat het
Elke vrijdag gaan we zwemmen. Er gaan ook ouders
inmiddels goed met haar en is zij weer terug op
mee. Soms krijgen kinderen een kaartje en die mogen
school en voor de klas.
met kleren aan oefenen. Taim
-Juf Susanne M. is momenteel nog met zwangerZwemmen is erg leuk. Als we onderweg zijn is het altijd
schapsverlof maar zal na de zomervakantie weer
gezellig, we praten en babbelen dan lekker. De meeste
drie dagen per week terugkeren.
kinderen hebben al een diploma. Felix
- Juf Claudine is aan het re-integreren bij de kleuters en is dus steeds vaker aanwezig om de kleuHet Tafeldipoma:
ters extra te helpen en te begeleiden.
We doen elke dinsdag en donderdag de tafels. Heel veel
- Juf Najima is helaas na haar verlof nog niet gekinderen hebben hun tafeldiploma al en dat is fijn. Jasnoeg hersteld om weer te kunnen starten. Zij zal
mijn
voorlopig nog ziek zijn.
Het gaat goed met de tafels, Ik ben al bij mix B. Esref
- Juf Matty zal aan het einde van het schooljaar de Nu op dit moment heeft ongeveer 60 % hun tafeldiploVlierboom verlaten. Ze is in eerste instantie voor
ma. Ik ben daar ook een van. Ingmar
het verlof van Jolanda op de Vlierboom gekomen
en heeft dit schooljaar afgemaakt.
Facultatieve oudergesprekken eind schooljaar…
- Komend schooljaar hebben we twee nieuwe collega’s kunnen aantrekken: Jojanneke van der Star Aan het eind van het schooljaar komt er weer een eindrapport. Daarbij zijn er de laatste twee weken van het
die 4 dagen per week zal komen werken op de
schooljaar facultatieve oudergesprekken. De leerkrachvlierboom en Denise Swinckels die 5 dagen per
ten zullen gesprekken klaarzetten in Social Schools en u
week op de Vlierboom komt. Wij zijn heel blij en
kunt dan zelf bepalen of u zich inschrijft voor het gedankbaar dat we in deze tijd van een enorm lerarentekort zelfs twee nieuwe collega’s hebben voor sprek. U kunt daar dus zelf voor kiezen of u een eindgesprek wilt met de leerkracht.
komend schooljaar.

AGENDA
V.a. 14-6

Cito eindmeting gr 3 t/m 7

5-7

Schoolreis verplaatst naar sept.

6-7

Studiedag; alle leerlingen vrij

9-7

Afscheid groep 8

12-7

Rapporten mee naar huis

Zomerfeest...

In de kalender staat het zomerfeest op woensdag 30 juni
gepland. Helaas zijn er nog geen aanpassingen gedaan in
het protocol van het ministerie van OC&W en de PO
Raad. Daarbij vinden wij het ook nog niet passend om
een zomerfeest te organiseren zoals we dat eerdere jaren gedaan hebben. Het zomerfeest zal daarom voornamelijk voor de kinderen zijn en zal op vrijdag 2 juli worden gehouden. Er komen op de dag meer- De Vlierboom is
dere activiteiten. Tevens vragen we aan u
onderdeel van
als ouders om iets lekkers voor de lunch te
maken. De Ouderraad en de klassenouders
zullen u hierover berichten.

