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Informatie nieuw schooljaar...

Zomerfeest 2 juli….

Maandag 5 juli zal de informatie voor het nieuwe
schooljaar naar jullie worden toegestuurd vanaf 4 uur
via Social Schools. In deze mailing vindt u de vakanties/
vrije en studiedagen voor komend schooljaar en de formatie voor komend schooljaar; dus welke leerkracht
welke groep zal doen. De kinderen van groep C krijgen
die dag een brief mee naar huis waarop staat in welke
groep hun kind komend schooljaar zal zitten.
U krijgt geen lijst waar leerlingnamen op staan (AVG) of
waar u kunt zien welke leerlingen in de groep zitten. Wel
de groepsleerkrachten en het aantal leerlingen ziet u
staan. Op de Vlierboom hebben we de ambitie om maximaal 25 kinderen in een klas te hebben. Dat lukt bij bijna
alle groepen volgend schooljaar; er zal slechts 1 groep
zijn met 26 kinderen de rest allemaal max. 25 leerlingen.
We zien genoeg scholen om ons heen waar soms wel 32
kinderen of meer in een klas zitten. Wij zijn van mening
dat het voor kinderen en de leerkracht niet fijn is om in
zo’n volle klas te zitten. Kinderen kunnen erg teruggetrokken worden daardoor en niets meer durven vragen
of juist extra opvallend gedrag gaan vertonen. Voor de
Groep 2 > groep 3 wenmiddag…
leerkracht is het met een volle klas van 32 kinderen nog
Na de zomervakantie zullen de
moeilijker om alle kinderen in de leerbehoefte te vooroudste kleuters naar groep 3
zien en om alle aandacht en hulp te verdelen.
gaan. Een spannende tijd naVandaar dat wij onze uiterste best doen om maximaal
tuurlijk; ze verlaten de kleuter25 kinderen in een klas te hebben. Daarbij zitten we kogang en gaan de trap op naar de
mend schooljaar behoorlijk ruim in ons lesgevende perbovengang na de zomervakansoneel, mede door de gelden die beschikbaar zijn gekotie. Om dit proces soepel en op
men door de regering. Hierdoor is er veel gelegenheid
een goede manier te begeleivoor extra hulp (RT) in kleine groepjes, sociaalden, hoort daar natuurlijk een wenmoment bij. Op emotionele training en voor sommige kinderen individudonderdagmiddag 8 juli zullen de kinderen die naar ele hulp.
groep 3 gaan, gaan wennen in het lokaal en met de
juf van groep 3. Dat wordt een leuke middag!
Studiedag 6 juli….
Vrijdag 2 juli is het op de
Vlierboom zomerfeest. Vorig
schooljaar kon deze niet
doorgaan i.v.m. de Coronamaatregelen, maar dit jaar
zijn er gelukkig al eerder versoepelingen waardoor we in
ieder geval een leuke dag
voor de kinderen kunnen verzorgen. De Ouderraad
heeft veel leuke activiteiten georganiseerd en u
bent als ouder gevraagd door de klassenouders om
te helpen door een lunch voor te bereiden voor die
dag. Er is op 2 juli gewoon van 8:30-14:45 uur
school. Wij raden u aan om de kinderen sportieve
en lekker zittende kleding aan te doen en schoenen
waar kinderen een beetje op kunnen rennen/ bewegen. Hopelijk is het weer vrijdag een beetje
mooi en kunnen we lekker binnen en buiten genieten. We maken er een leuke dag van!
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Op dinsdag 6 juli staat een studiedag gepland; alle kinderen
zijn dan vrij. Deze studiedag
staat in het teken van het afronden van dit schooljaar, de overdracht van de kinderen naar de
volgende leerkracht en groep en
voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Zo wordt er ook
een keuze gemaakt welke nieuwe rekenmethode we
gaan aanschaffen en gaan de leerkrachten
De Vlierboom is
met elkaar op verschillende tijden in overonderdeel van
leg over de groepen. De huidige leerkracht
(en) overlegt met de nieuwe leerkracht(en).
Een belangrijke studiedag dus.

