
 

Opnamen promotiefilm 7 juni... 

Op maandag 7 juni zijn de opna-
men voor de promotiefilm van 
de Vlierboom. De hele dag door 
zijn er opnamen gaande op 
school. De groepen A, B, C, 4, 6B en 7 komen voor-
namelijk in beeld en hebben inmiddels (bijna) alle-
maal hun toestemming gegeven. Natuurlijk zullen 
we kinderen waar geen toestemming voor is buiten 
de opnamen houden.   
Let op: ‘s-morgens tussen 8:15-8:30 uur zullen bij 
de voordeur opnames worden gemaakt: groep 4, 
6B en 7 komen daar binnen en worden gegroet 
door mij (met toestemming beelden) terwijl er 
wordt gefilmd. De andere groepen gaan allemaal 
via het schoolplein naar binnen.  
Er wordt van alles opgenomen gedurende de dag: 
tijdens RT, de plusklas, in groepen A, B, C, 4, 6B, 7, 
bij het bejaardenhuis met brengen van kaartjes, er 
zijn quotes van leerlingen en een ouder, er worden 
dronebeelden gemaakt van het schoolplein waar 
kinderen spelen (alleen die met toestemming).   
 
Groep 7 weer op school, geen verdere gevallen 

van  Covid19 bekend... 

Gelukkig is groep 7 sinds vandaag weer op school 
en zijn er geen verdere positieve testuitslagen 
meer bekend uit die groep of uit een andere groep.  
Natuurlijk blijft het een bijzondere situatie en ho-
pen we dat we steeds minder een groep in quaran-
taine hoeven te plaatsen. De GGD is hierin leidend 
en scholen zijn verplicht mee te werken aan de op-
dracht vanuit de GGD.  
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NPO plan en gelden…. 

Zoals u al een aantal maal in het nieuws heeft kun-
nen vernemen, is er voor de komende twee jaren 
veel geld beschikbaar voor het inhalen van achter-
standen door Corona. Alle scholen maken in deze 

periode een schoolscan en kijken waar eventuele ach-
terstanden zijn ontstaan. Daarna zoekt de school in het 
keuzemenu, beschikbaar gesteld door het ministerie, 
naar passende interventies om de eventuele achterstan-
den in te lopen. De MR kijkt mee of zij de te nemen in-
terventies door de school passend vinden bij de eventu-
ele achterstanden. Voor de zomervakantie moet het 
Plan van Aanpak dan klaarliggen en na de zomervakantie 
stromen de eerste gelden binnen. Voor de Vlierboom 
betekent dat er sowieso een extra persoon aangenomen 
kan worden en dat we aan het kijken zijn of we na de 
vakantie muziekonderwijs vorm kunnen gaan geven. We 
willen graag een muziekleraar die 1 dag per week mu-
ziekles kan geven, maar ook 
genoeg RT tijd zodat kinderen 
in kleine groepjes extra her-
haling en uitleg kunnen krij-
gen. Verder willen we materi-
aal aanschaffen voor woor-
denschatontwikkeling en voor 
Cito training. Het Plan van 
Aanpak is nu nog vol in ontwikkeling omdat de school-
scan nog niet af is, maar zodra we meer weten, laten we 
het u natuurlijk ook weten.  
 
Klaar-overs gezocht... 

Naar aanleiding van de vorige Vlier over het afgewezen 
zebrapad en de verkeersveiligheid hebben twee ouders 
zich aangemeld om klaar-over te willen zijn. Dat is nog 
wat te weinig om een week vol te krijgen. Wilt u helpen 
om kinderen veilig te laten oversteken door klaar-over 
te zijn? Stuur even een berichtje naar Vera of spreek 
haar even aan. Dan kunnen we misschien een mooi 
roostertje maken en de veiligheid van het oversteken 
vergroten. Blijf natuurlijk wel opletten op het eigen rij-
gedrag voor de school en parkeer niet dubbel. Dit maakt 

het voor kinderen onoverzichtelijk bij 
oversteken.  
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