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Fotograaf 23 september…

Schoolreisje 20 september..
Wat was het leuk op het schoolreisje naar Duinrell!
Wat heeft iedereen genoten en wat een prachtig
weer hadden we! Het was een fantastische dag.
Alle hulpouders; ontzettend bedankt voor jullie
hulp en energie! Mede dankzij jullie was het weer
een geweldig feest en konden we na 2 jaar geen
schoolreis door Covid weer heerlijk genieten!
Kennismakingsgesprekken = een groot succes!
Wat goed om te horen dat de kennismakingsgesprekken een groot succes zijn! Ouders, kinderen
en leerkrachten ervaren het als heel prettig en
nuttig om aan het begin van het schooljaar deze
gesprekken te voeren. Normaal gesproken hadden
we op de Vlierboom een ouderavond waar helaas
niet zoveel mensen kwamen. Nu met de kennismakingsgesprekken heeft iedereen een goed gesprek
met elkaar en is de drempel laag als er iets speelt.
Door het invoeren van de kennismakingsgesprekken en het eindgesprek in juli op aanvraag, zijn er 4
momenten voor een gesprek
per schooljaar: sept-nov-febjuli (op aanvraag). Mocht u
tussen door nog een gesprek
willen, is dat natuurlijk ook
altijd mogelijk. Benader hiervoor de leerkracht via Social
Schools of op het schoolplein.

Vandaag komt de schoolfotograaf. Hopelijk heeft u uw
kinderen kleurige kleding aangegeven? Gedurende de
dag worden er foto’s gemaakt in de gymzaal. Wilt u met
afspraken hier rekening mee houden? Na schooltijd is er
gelegenheid voor foto’s met kinderen die niet op de
Vlierboom zitten. Maar alleen als u zich hiervoor heeft
opgegeven…
Even voorstellen...
Mijn naam is Niels Budel en sinds dit schooljaar ben ik
werkzaam op de Vlierboom als muziekdocent. Dit heb ik
de afgelopen weken al met veel plezier gedaan.
Op mijn twaalfde ben ik begonnen met drummen en
hier is mijn liefde voor muziek begonnen. Al snel werd
dit aangevuld met het spelen van gitaar, piano, basgitaar, ukelele en zingen. Ik ging spelen in bandjes en heb
daardoor erg veel podium -en studio-ervaring opgedaan. Hierna ben ik naar het Rotterdams Conservatorium Codarts gegaan om de opleiding Docent Muziek te
volgen met als hoofdinstrument basgitaar. Deze opleiding heb ik afgerond en ondertussen geef ik al zo’n 4
jaar les op veel verschillende basisscholen in de hele
Randstad. Naast muziekdocent
ben ik ook muzikant bij kindervoorstellingen, speel ik basgitaar
in een bandje en hou ik erg
van koken. Ik vind het erg
leuk dat ik op de donderdagen muziekles mag geven op de Vlierboom en ik
kijk uit naar de rest van het
jaar!
OR ouder gezocht...

AGENDA
23-9

Schoolfotograaf

4-10

Dierendag

5-10

Dag van de Leraar

6-10

Start kinderboekenweek

7-10

Open les 08:30-09:30 uur

12-10

Drempelonderzoek gr 8

Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders/verzorgers
die de Ouderraad van OBS de Vlierboom willen versterken! Lijkt het u leuk om schoolactiviteiten te organiseren die bijdragen aan een goed
schoolklimaat? Geef u dan op via:
r.jitan@icloud.com.
De OR vergadert ongeveer 10x per
schooljaar en organiseren mooie
feesten met elkaar.
De Vlierboom is
onderdeel van

