
 

Komende maandag 20 september gaan we op 
schoolreis naar Duinrell! U heeft hierover inmiddels 
al informatie over gekregen. Fijn dat er zoveel ou-
ders willen helpen! We gaan om 9:15 uur weg van-
af school met de bus en komen om 16:45 uur terug 
op school. De kinderen zijn dus later uit dan nor-
maal. De kinderen komen wel gewoon om 8:30u op 
school in de morgen. We vragen hiervoor een bij-
drage van 25 euro per leerling. Wilt u het bedrag zo 
spoedig mogelijk overmaken naar: NL89 INGB 0007 
2340 36 t.n.v. DHS de Vlierboom (dus niet OBS)? 
Het mag ook cash aan school gegeven worden als 
dat fijner is. Alvast hartelijk dank!  
Dinsdag 21-9 zijn de kinderen vrij en kunnen dus 
even bijkomen van het schoolreisje.  
 
Juf Rachèl heeft een andere baan... 

Na 10 jaar werkzaam op de Vlierboom, zal juf 
Rachèl de Vlierboom gaan verlaten eind oktober. 
Ze heeft een nieuwe baan op Hogeschool Inholland 
bij de PABO waar ze nieuwe studenten zal gaan op-
leiden. Natuurlijk zijn we ontzettend blij voor haar 
dat ze zo’n mooie nieuwe baan heeft, maar we 
gaan haar ook ontzettend missen op de Vlierboom.  
Juf Ljoedmila zal voorlopig de IB 
taken geheel overnemen en over 
de vrijdag in groep 7 zijn in ge-
sprek met iemand. Op 29 okto-
ber is er na schooltijd een recep-
tie voor Rachèl waarbij u als ou-
der van harte welkom bent om 
nog even wat tegen haar te zeg-
gen of om een hand te geven.  
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Schoolreisje 20 september.. 

Vanaf  9-9 Kennismakingsgesprekken   

17-9  Studiedag; alle kinderen vrij 

20-9  Schoolreis 

21-9  Prinsjesdag: alle leerlingen vrij 

23-9  Schoolfotograaf 

5-10   Dag van de Leraar 

AGENDA 

 

 

Ouders gezocht voor de Ouderraad... 

Donderdag 23-9 komt de schoolfotograaf. Wilt u uw kin-
deren kleurige kleding aangeven? Als u broertjes/zusjes 
die nog niet op school zitten ook op de foto wilt laten  
gaan; stuur dan even een mail naar: orvlier-
boom@hotmail.com. Broers en zussen op de Vlierboom 
gaan automatisch met elkaar op de foto.  
 
 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders/verzorgers 
die de Ouderraad van OBS de Vlierboom willen verster-
ken!  
Lijkt het u leuk om schoolactiviteiten te organiseren die 
bijdragen aan een goed schoolklimaat? Dan nodigen wij 
u van harte uit om onderdeel te worden van de Ouder-
raad van OBS De Vlierboom, want wij kunnen uw hulp 
heel goed gebruiken! 
 
Wat doet de Ouderraad? 
De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders 
van leerlingen van OBS De Vlierboom. Wij houden ons 
bezig met het organiseren van activiteiten. Hierbij valt 
te denken aan de Kinderboekenweek, het Sinterklaas-
feest, de Kerst- en Paasviering, het zomerfeest en nog 
veel meer. Tevens beheert de OR de jaarlijkse ouderbij-
drage. 
Wat wordt er van je verwacht: 
Meedoen met en meedenken over diverse activiteiten, 
tevens inkopen doen en uitdelen, versieren en oprui-
men van de school. Let op; versieren kan in de avond 
en/of na schooltijd plaatsvinden. 
Er wordt ca. 10x per schooljaar vergaderd in de och-
tenduren op de woensdagen.  
Het verloop van activiteiten, de evaluaties en nieuwe 
activiteiten worden hier besproken.  
Bereid om tijd in de OR te steken? Lid zijn is vrijwillig, 
maar niet vrijblijvend. 
Mocht bovenstaande jou aanspreken en wil jij onze 
nieuw lid worden binnen het OR dan kan je reageren 
door een e-mail te sturen naar r.jitan@icloud.com.  
Op basis van de aanmeldingen zal er een selectie plaats-
vinden door de huidige OR leden. 
Alvast heel hartelijk bedankt! Met vriendelijke groet, 
De Ouderraad OBS De Vlierboom. 
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Fotograaf 23 september…  
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