
 

Voor de herfstvakantie was de Kinderboekenweek 
met het thema: ‘Worden wat je wil!’ In die ander-
halve week zijn veel activiteiten geweest waaron-
der ook de voorleeswedstrijd. Uit iedere boven-
bouwgroep werden twee winnaars voorgeselec-
teerd en op vrijdag 15 oktober was de finale waar-
bij de zes groepswinnaars tegen elkaar gingen strij-
den. De grote Vlierboomwinnaar is Maxwell uit 
groep 7A.  Maxwell zegt er zelf over: “ Ik las voor 
uit het boek ‘Het leven van een Loser’. Het was niet 
heel makkelijk om goed 
voor te lezen. Ik ben blij dat 
ik Voorleeskampioen ben 
geworden en ik mag nu op 
het stadhuis voorlezen. Het 
publiek en de jury vond 
mijn stukje heel grappig. 
Het was een spannende 
wedstrijd en het was heel 
close maar ik heb toch met 
meer punten gewonnen’. 
Wij wensen Maxwell natuurlijk veel succes met de 
volgende ronde op het stadhuis! 

 
Afscheidsreceptie juf Rachèl... 

Op vrijdag 29 oktober neemt juf Rachèl 
na 10 jaar werkzaam te zijn geweest op 
de Vlierboom afscheid van 15:00-16:00 
uur in de hal van de school. Komt u ook  
gezellig even langs?  
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Voorleeskampioen Maxwell uit groep 7A... 

29-10  Receptie Rachèl vanaf 15:00 u. 

13-11  Intocht Sint 

16-11  Oudergesprekken + voorlopig 

  advies groep 8. 

23-11  Studiedag; alle leerlingen vrij 

3-12   Sint; vanaf 12 uur lln vrij 

AGENDA 

 

 

Muziekles met piano in gymzaal... 

Vandaag heeft meester Niels de muzieklessen in de gym-
zaal gehouden met alle groepen. Hierbij werd de piano 
ingezet als instrument en hebben meerdere kinderen zelf 
ook een stukje kunnen spelen. Daarnaast speelden de 
kinderen op de Boombeckers; buizen waar geluiden uit-
komen in verschillende toonhoogten. 
 
De Vlierboom op Sociale Media... 

Vanaf 20 januari ’18 laten wij op Facebook zien wat een 
leuke school wij zijn! Vanaf 5 oktober jl. kunnen jullie ons 
ook volgen op Instagram. Juf Ellen en juf Jojanneke doen 
erg hun best om de pagina’s te vullen met leuke updates 
en foto’s. Op beide  pagina’s delen we wat er gebeurt op 
school. We delen zowel de grote gebeurtenissen (De Kin-
derboekenweek, Sinterklaas, Kerst, de projectweken etc.) 
als de dagelijkse gang van zaken met jullie. We zouden 
het erg leuk vinden als jullie ons willen volgen op Face-
book en/of Instagram en deel het vooral ook met je 
vrienden en familie, zodat we aan iedereen kunnen laten 
zien wat er op school gebeurt.  
Wij willen ons graag aan de privacyregels houden en daar 
hebben we jullie hulp bij nodig. Zouden jullie via Social 
Schools willen aangeven of we de foto’s van jullie zoon/
dochter mogen plaatsen op onze Sociale Mediapagina’s.  
Dit doe je door het volgende stappenplan te volgen: 
-De app Social Schools te openen. 
-Klik op administratie. De tweede pictogram aan de on-
derkant van het scherm.  
-Klik op de naam van je kind. 
-Geef aan of je toestemming geeft voor het delen van fo-
to’s op de app Social Schools, op de website van school 
en op onze sociale mediapagina’s.  
Dankzij jullie toestemming kunnen wij onze Social Media 
vullen met vrolijke gezichten.  
Neem snel een kijkje en reageer, like en deel erop los!  
 
Projectweken... 

Normaal gesproken start na de herfstvakantie het project 
van de dieren, maar doordat het ieder jaar een (te) druk-
ke tijd is direct na de Kinderboekenweek en net voor de 
rapportgesprekken, Sint en Kerst daarop volgend, hebben 
we als team besloten de projectweken na de voorjaarsva-
kantie te verplaatsen. Dat is veelal een rusti-
gere tijd en het geeft ons de gelegenheid om 
dit jaar het project eens iets anders in te 
gaan richten; wellicht met een ander the-
ma… U hoort t.z.t. daar meer over.  
 

De Vlierboom is 

onderdeel van 

https://www.facebook.com/BasisschoolDeVlierboom
https://www.instagram.com/obsdevlierboom/

