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Kennismakingsgesprekken september….

Vroeger hadden we in september een informatieavond
gepland staan. Maar vaak was de opkomst gering en
vonden ouders de besproken info wat minder passend…
Afgelopen jaar hebben we dit concept aangepast en er
kennismakingsgesprekken van gemaakt. Dit was een
groot succes! Ouders komen met hun kind op gesprek
Zomerfeest 2 juli...
bij de nieuwe leerkracht. De info-avond gaat alleen voor
Het was een geweldig zomerfeest afgelopen vrijgroep 8 door; dit vanwege de overgang naar het Voortdag. Een dag waarop de kinderen gewoon lekker
gezet Onderwijs. De andere groepen doen alleen kennishebben genoten van verschillende activiteiten en
makingsgesprekken. Hierbij is het de bedoeling dat zoeen heerlijke lunch bereid door de ouders! Dank
wel de ouder als het kind met de leerkracht in gesprek
jullie wel hiervoor, ouders!
gaan om elkaar beter te leren kennen. Deze gesprekken
En de Ouderraad weer ontzettend bedankt voor
zullen vanaf de tweede week gaan plaatsvinden en verhet regelen van dit alternatieve, maar minstens net deeld zijn over een tweetal weken. We willen namelijk
zo leuke zomerfeest. Het was een heel feestelijke voorkomen dat kinderen ‘s avonds naar school moeten
dag en zelfs het weer was ons goed gegund!
komen voor de gesprekken.
Afscheid groep 8...

Picknick 16 juli...

Voor groep 8 is dit de laatste week van hun schoolloopbaan op de Vlierboom. Van sommige ouders
nemen we dan tegelijkertijd ook afscheid. We zijn
erg benieuwd naar de musical en de afscheidsviering op vrijdag 9 juli. We
wensen alle leerlingen van
groep 8 heel veel succes en
plezier toe op hun nieuwe
school na de zomervakantie. We gaan jullie missen!
Jullie zijn natuurlijk altijd
welkom op de Vlierboom,
dus kom gezellig nog eens
langs voor een praatje of
om je rapport te laten zien!

Fijn om te zien dat er al veel voorbereidingen gaande
zijn voor de picknick op vrijdag 16 juli.
Helaas kunnen alleen de OR en klassenouders hierbij
aanwezig zijn i.v.m. aantallen mensen.
Graag ‘s-morgens de lekkernijen aan de kinderen meegeven zodat ze meegenomen kunnen worden naar het
veld/ schoolplein.

AGENDA
9-7

Afscheid groep 8

12-7

Rapporten mee naar huis

13-7

Schoolpleinorkest om 14:30u

14-7

Pre-adviezen groep 7

16-7

Picknick; alle lln 12u uit

16-7

Vanaf 12u zomervakantie

Cito eindmeting groep 3 t/m 7...
In de media horen we veel over dat de kinderen een flinke achterstand hebben opgelopen door Corona… Op de
middenmeting, die na de voorjaarsvakantie werd gehouden, zagen we op reken– en begrijpend leesgebied ook
wel een kleine achteruitgang bij leerlingen en in groepsgemiddelden. Dit zijn toch twee vakken die wat lastiger
waren tijdens de sluiting. Op de eindmeting, net afgerond begin juli, zagen we dat veel kinderen weer omhoog zijn gegaan. Er was al geen grote achterstand te
zien in groepsgemiddelden, maar nu zien we ook meerdere groepen die echt een stuk beter hebben gescoord.
Dit gaat om groepsgemiddelden en natuurlijk zijn er uitzonderingen. Met elkaar moeten we komend schooljaar
extra goed kijken wie wanneer extra RT
krijgt en zorgen dat alle kinderen voldoende
groei doormaken, op ieder ni- De Vlierboom is
veau. Want we willen vooral
onderdeel van
dat kinderen werken op een
niveau dat bij ze past.

