
 

Welkom terug allemaal! 
Goed om iedereen weer 
gezond en wel te zien en 
om alle vakantieverhalen 
te horen! Leuk ook om 
weer een aantal nieuwe 
kinderen te zien die star-
ten op de Vlierboom! Het 
zal vast nog een beetje 
een ander schooljaar wor-
den doordat Corona nog 
niet weg is uit de wereld, maar we gaan er alles aan 
doen om er vooral een heel leuk, leerzaam en goed 
schooljaar van te maken! 
Op de website kunt u ook de digitale versie van de 
schoolgids van dit jaar en de schoolkalender terug-
vinden. Mocht u de schoolgids liever op papier wil-
len of nog een extra kalender, kunt u deze bij de 
directie of IB-ers ophalen. Vraag er gerust naar! 
 
De eerste weken van het schooljaar zijn de Gouden 
Weken. In deze belangrijke eerste weken is ken-
nismaking en groepsvorming erg belangrijk. De 
groepen doen spelletjes om elkaar beter te leren 
kennen, maken groepsregels en schoolregels met 
elkaar en de groepsdynamiek wordt gevormd. 
 
Op maandag 20 september gaan we op schoolreis! 
We gaan naar Duinrell met de hele school. U heeft 
hierover een informatiebrief gehad. We vragen 
hiervoor een bijdrage 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? 
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We zijn weer van start! 

Vanaf  9-9 Kennismakingsgesprekken   

14-9   Informatie avond alleen gr 8  

17-9  Studiedag; alle kinderen vrij 

20-9  Schoolreis 

21-9  Prinsjesdag: alle leerlingen vrij 

23-9  Schoolfotograaf 

AGENDA 

 

 

 
Schoolzaken... 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen dus ook tijd 
voor goede gewoonten. Voor de zomervakantie heb-
ben we gezien dat weer meer kinderen te laat op 
school kwamen. We gaan dus weer wat strenger hier-
naar kijken. We hanteren de 3-6-9 regel om het te 
laat komen terug te dringen. Is uw kind 3x te laat ge-
weest, krijgt u een brief van de leerkracht waarin 
staat om te letten op het laatkomen. Is uw kind daar-
na 6x te laat geweest, vraagt de leerkracht (eventueel 
met IB-er of directie) u op gesprek. Is uw kind 9x te 
laat geweest, is er een gesprek met de directie en 
volgt melding bij Leerplicht. Na iedere vakantie wordt 
weer opnieuw geteld, maar als een kind steeds 8x te 
laat komt tussen vakanties kan er alsnog melding ge-
maakt worden bij Leerplicht. Wij vinden dit heel be-
langrijk omdat ‘s morgens veel lessen gestoord wor-
den en ook de inspectie ons hierop heeft aangespro-
ken.  
 
Dit jaar zijn er voor de tweede keer kennismakingsge-
sprekken tussen ouder-leerling-leerkracht. Deze zijn 
vorig jaar ook geweest en iedereen vond dat een 
groot succes! In het gesprek leert u als ouder de nieu-
we leerkracht van uw kind kennen en ziet uw kind 
dat er een goede band ontstaat tussen de ouder en 
leerkracht. Mochten er op een later moment vragen 
zijn, kunt u de leerkracht ook makkelijker benaderen 
en andersom. Wij vragen u in te schrijven via Social 
Schools vanaf 6-9 en het gesprek in te plannen. U 
krijgt hierover bericht van de leerkracht in de eerste 
weekmail op vrijdag 3 september.  
 
Helaas kunnen wij geen Ooievaarspassen meer scan-
nen, vorig jaar was dat nog wel. De gemeente heeft 
dit stopgezet waardoor wij hiervoor geen inkomsten 
meer ontvangen…  Sommige ouders denken dat wij 
hiervoor subsidies krijgen maar dat is helaas niet het 
geval… Dat betekent dat we de ouderbijdrage voor 
het schoolreisje en de feesten extra goed kunnen ge-
bruiken. Het totaalbedrag per leerling is 50 euro: 25 
euro voor schoolreis en 25 euro voor feesten en par-
tijen. 

De bijtjes van groep B. 

De Vlierboom is 

onderdeel van 


