
 

Medezeggenschapsraad ouder gezocht.. 

Aan het einde van dit schooljaar komt er een plek 
vrij voor een nieuwe ouder in de Medezeggen-
schapsraad. De Medezeggenschapsraad (MR) be-
staat uit drie ouders en drie leerkrachten die kijken 
naar het beleid op een school. Zij adviseren en ge-
ven richting aan welke dingen van belang zijn om 
de school op de goede weg te houden en verder te 
ontwikkelen. In sommige vraagstukken geeft de 
MR advies en bij sommige vraagstukken dienen zij 
ook hun toestemming te geven. De MR is de spil in 
een school en een klankbord en controle voor de 
directie.  Aangezien van één van de ouders uit de 
MR zijn kind naar het voortgezet onderwijs gaat, 
komt er een nieuwe plek vrij voor een nieuwe ou-
der. Lijkt het u leuk en interessant om mee te den-
ken in keuzes en beslissingen van school? En vindt 
u het niet erg om eens in de 6 weken voor maxi-
maal drie jaar te vergaderen over allerlei onder-
werpen? Heeft u goede ideeën voor de ontwikke-
ling van de school en het onderwijs van uw kin-
deren? Geef u dan op bij Ljoedmila Verhoeven via 
l.verhoeven@devlierboom.nl 
 
Proeflessen muziek... 

De afgelopen twee weken zijn proeflessen gegeven 
voor muziekles door twee personen. We zijn name-
lijk op zoek naar een muziekdocent voor komend 
schooljaar! We laten u op een later moment weten 
wie het geworden is.  
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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 

 

AGENDA 

 

 

 Groep 1/2 B in the spotlight…. 

Wat leuk dat we iets kunnen vertellen over onze groep! 
Wij zijn een gezellige groep van 25 leuke kinderen. 
In de kleutergroepen wordt gewerkt met thema's. Mo-
menteel werken we over het thema "bouwen". Weke-
lijks is er vanuit doelen een aanbod in lessen om op die 
manier de ontwikkeling van onze kleuters te stimuleren. 
We passen onze hoeken aan om het onderwerp zoveel 
mogelijk dicht bij de kinderen te brengen waardoor het 
meer en meer voor ze gaat leven.  In de blokkenhoek 
zijn diverse materialen en (kinder)gereedschap te vinden 
die in de bouw gebruikt worden 
zoals; een waterpas, helmen, rol-
maten en allerlei ander gereed-
schap.  Voor kleuters is spelen 
leren en leren is spelen en dat is 
ook wat we dan zien gebeuren.  
In de poppenhoek zijn de kin-
deren druk bezig met de lunch 
die de bouwvakkers nodig heb-
ben tussen de middag.   
Middels Social Schools houden 
we de ouders op de hoogte van de doelen waaraan we 
werken of communiceren we over andere zaken die be-
trekking hebben op de groep en soms volgt een per-
soonlijk bericht. In deze periode gaat de aandacht vooral 
uit naar meten en meetkunde en het uitbreiden van de 
woordenschat. We praten over hoe bouwvakkers een 
huis of een gebouw moeten bouwen. Hoe een architect 
eerst een tekening maakt en gaat uitrekenen hoe groot 
een huis of gebouw moet worden. Welke stappen wor-
den er genomen om de bouw daadwerkelijk plaats te 
laten vinden.  Kortom, de kinderen hebben het er reuze 
druk mee.  Zo zijn er ook oefeningen voor de fijne moto-
riek door middel van bijvoorbeeld creatieve opdrachten 
zoals; maak een skyline met wasco en ecoline en hoe 
bouw je een muur? Verder wordt gebruik gemaakt van 
ontwikkelingsmaterialen in de kasten om de taal/ reken-
vaardigheden en fijne motoriek te blijven oefenen.  Dit 
alles ter voorbereiding op de stap naar groep 3. 
 
Nog steeds klaar-overs gezocht... 

We zijn nog steeds op zoek naar hulp als klaar-overs. Het 
beroep voor het zebrapad is inmiddels aangetekend, 
maar het maakt de situatie bij school niet 
veiliger. Inmiddels hebben drie mensen zich 
opgegeven, maar dat is nog te weinig… Dus 
kunt u ‘s-morgens een keertje helpen, laat 
het alsjeblieft weten.  
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