
 

Geslaagd afscheid groep 8... 

Afgelopen vrijdag 9 juli was het afscheid van groep 
8. Het was een fantastische avond met de opvoe-
ring van de musical, een heerlijke en gezellige BBQ 
en voor de kinderen nog even lekker verstoppertje 
spelen in de school. Dag groep 8! Jullie waren een 
bijzondere, mooie en uitdagende groep!  
 
Einde schooljaar 2020-2021…. 

Het schooljaar 2020-2021 zit er bijna op. Aanstaan-
de vrijdag om 12 uur start de welverdiende zomer-
vakantie na een heerlijke picknick. En wat een 
schooljaar was het…. De voldoende die de school 
haalde na twee jaar verbetertraject, de tweede Co-
rona sluiting en heropening, leergierige kanjers van 
kinderen, een keihard werkend team, geweldige 
Vlierboomfeesten en weer mooie resultaten van 
de kinderen! Wij hebben dit jaar als pittig ervaren, 
maar vooral ook als heel fijn en succesvol. Wat 
hebben we een stappen gemaakt met z’n allen!  
Wat hebben we allemaal dit jaar een hoop geleerd 
en gedaan! Ik ben super trots op het team van de 
Vlierboom en natuurlijk op de kinderen en de ou-
ders die iedere dag op de Vlierboom komen om te  
leren en zich te ontwikkelen. Ik wil hierbij iedereen 
een fantastische vakantie wensen waarin iedereen 
hopelijk lekker kan uitrusten en kan bijkomen van 
dit gekke schooljaar en weer nieuwe energie op-
doet voor komend schooljaar!  
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 Ouder van de school over de Vlierboom... 

Mijn naam is Kim en ik ben de moeder van Mats (groep 
8) en Kiki (groep 4). Na 8 jaar Vlierboom zit het er voor 
onze oudste op, hij gaat naar de middelbare! Jemig, wat 
is het snel gegaan. Cliché maar oh zo waar! Gelukkig blij-
ven we nog 4 jaar hangen voor Kiki ;) 
Alle jaren op de Vlierboom hebben wij het naar ons zin 
gehad en altijd leuk contact gehad met de docenten. De 
kinderen hebben het altijd leuk gehad en deden het ook 
goed op school. Dat was ook één van de redenen waar-
om wij de Vlierboom 'trouw' bleven na de slechte beoor-
deling in 2018.   
Natuurlijk kwam het nieuws wel even binnen, maar we 
hadden er vertrouwen in dat de school er alles aan zou 
doen er weer bovenop te komen. Wat ook gelukt is, 
bleek uit de nieuwe beoordeling van oktober 2020. Fijn 
dat het team het voor elkaar heeft gekregen met el-
kaar!  
Vorige week hebben we de musical van groep 8 gehad 
(snik) en de deur naar nieuwe avonturen staat wagen-
wijd open.  
Via deze weg een dikke dankjewel aan alle docenten die 
Mats heeft gehad, jullie zijn toppers! Op naar nog 4 jaar 
Vlierboom met Kiki, we hebben er zin in! 
Fijne vakantie allemaal! Liefs Kim 
 
Picknick 16 juli... 

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

Het team van de Vlierboom wenst u en uw gezin een 
hele fijne zomervakantie! Waarschijnlijk anders dan an-
dere jaren door Covid19, maar hopelijk toch één waarin 
iedereen lekker kan ontspannen, genieten 
en hopelijk met mooi weer! Bedankt voor 
het afgelopen schooljaar en we zien u en 
uw kinderen graag weer op 30 augustus! 
Tot dan! 

De Vlierboom is 
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