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Versoepelingen Covid maatregelen...

Groep 6A in the spotlight….

Vanaf aanstaande zaterdag zijn er flinke versoepelingen binnen de Corona maatregelen. Onder andere het mondkapje hoeft niet meer overal gedragen
te worden; dus ook niet meer op de Vlierboom of
op het schoolplein. Als u dat nog wel wilt; staat u
dat natuurlijk vrij om het gewoon te dragen. Belangrijk is wel dat de 1,5 meter gewaarborgd blijft
dus houd wel de afstand t.o.v. andere ouders. Het
protocol van het ministerie van OC&W en PO Raad
is sinds de heropening in februari nog niet aangepast dus officieel gelden nog alle regels zoals in februari in het onderwijs. We wachten nog op die
aanpassingen, maar het mondkapje zal ook op de
Vlierboom in ieder geval verleden tijd zijn.

In groep 6A hebben we het heel gezellig met elkaar en wordt er ook nog
hard gewerkt! We hebben net de Cito's achter de rug en bijna iedereen
heeft mooie stappen gemaakt dit jaar.
Ondanks alle Corona beperkingen.
Daar kunnen we heel trots op zijn!
De laatste weken zijn we thuis druk bezig met ons werkstuk. De eerste hoofdstukken zijn klaar en zien er veelbelovend uit. Van het tropisch regenwoud tot Leonardo
da Vinci en van panda's tot de Egyptenaren. Zoveel verschillende onderwerpen! Zo'n werkstuk is toch de kroon
op het werk van de kinderen dit jaar en ze zijn mooi op
schema allemaal. 5 juli zijn ze allemaal klaar!
Met het thema levensbeschouwingen onderzochten we
de grote wereldgodsdiensten en de feesten die men
viert. Ieder groepje koos er eentje en zocht informatie
en plaatjes op om te verwerken tot een collage.
Met geschiedenis keken we de serie "Dertien in de oorlog" en "Anne Frank". We zochten met meander naar
alternatieve energiebronnen die de fossiele brandstoffen vervangen kunnen. En natuurlijk probeerden we
twee nieuwe rekenmethodes uit. Afgelopen week vroegen we naar de voorkeur van de kinderen
en waarom. Dat komt zeer overeen met
onze eigen voorkeur...grappig is dat!
De Plusklas tenslotte, trakteert ons op
een Klassenfeest! De Plusklaskinderen
hebben een plan gemaakt en voeren dat
uit. Inkopen doen, nadenken hoe je het
financieren gaat, wat voor eten en drinken er moet zijn, hoeveel er nodig is, wat
het kost en wie we nodig hebben om ons
te helpen de gymzaal in te richten en te
versieren. We maken een heuse playlist van feestmuziek... Het wordt vast een grandioos feest!
Zo doen wij dat in groep 6A!

Medezeggenschapsraad ouder gezocht..
Er komt een plek vrij voor een nieuwe ouder in de
Medezeggenschapsraad (MR). De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie
leerkrachten die kijken naar het beleid op een
school. Zij adviseren en geven richting aan welke
dingen van belang zijn om de school op de goede
weg te houden en verder te ontwikkelen.
Lijkt het u leuk en interessant om mee te
denken in keuzes en beslissingen van
school? En vindt u het niet erg om eens in de
6 weken voor maximaal drie jaar (mag ook
korter) te vergaderen over allerlei onderwerpen? Heeft u goede ideeën voor de ontwikkeling van de school en het onderwijs van
uw kinderen? Geef u dan op bij Ljoedmila
Verhoeven via l.verhoeven@devlierboom.nl

AGENDA
V.a. 14-6

Cito eindmeting gr 3 t/m 7

2-7

Zomerfeest: bestek mee!

5-7

Schoolreis verplaatst naar sept.

6-7

Studiedag; alle leerlingen vrij

9-7

Afscheid groep 8

12-7

Rapporten mee naar huis

Helaas geen verkeersplein...
Helaas zijn er niet genoeg stemmen binnengekomen om
het verkeersplein van de ANWB te winnen. Jammer…
maar met een wat kleinere school is dat ook een beetje
logisch… We willen natuurlijk wel weer wat
De Vlierboom is
dingen vernieuwen en verfraaien aan het
schoolplein dus gaat juf Ellen op zoek naar onderdeel van
subsidiemogelijkheden om ons schoolplein
verder aan te pakken en te verfraaien. We
houden u op de hoogte.

