
 

Deze week is de week tegen het Pesten. Natuurlijk 
doet de Vlierboom ook aan deze speciale en be-
langrijke week mee. In de klassen wordt er extra 
aandacht aan besteed en de lessen van onze soci-
aal-emotionele methode Kwink staan ook in het 
teken van de week tegen het Pesten. Daarbij wor-
den er verschillende extra activiteiten/lesjes ge-
daan en past het helemaal in de periode van de 
Gouden weken. Helaas komt pesten veel op scho-
len voor en dat is verre van leuk voor het kind dat 
gepest wordt en beïnvloed de sfeer in een groep op 
een negatieve manier. We besteden gedurende het 
schooljaar veelvuldig aandacht aan het tegengaan 
van pesten en proberen het zoveel mogelijk te 
voorkomen. Belangrijk is op welke manier wordt 
opgetreden tegen pestgedrag. Op de Vlierboom 
hebben we een anti-pestprotocol samengesteld 
met het bestuur waarbij belangrijke stappen staan 
om het pesten preventief te voorkomen en om cu-
ratief tegen te gaan als het plaatsvindt. Ouders be-
trekken in gesprekken rondom pesten is een be-
langrijk speerpunt. Tevens is het versterken van de 
sociale omgeving van het gepeste kind cruciaal. Het 
is daarnaast ook heel belangrijk dat pesten wordt 
gemeld. Soms durven kinderen het niet te melden 
en/of vindt het heel stiekem plaats, waardoor het 
pestgedrag zich langer voorzet…  Loopt u kind te-
gen pestgedrag aan, laat het ons weten. We kun-
nen en moeten het aanpakken zodat het stopt!   
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De week tegen het pesten... 

27-9-1-10 Week tegen het Pesten 

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 

AGENDA 

 

 

Open Les 7 oktober 8:30-9:30 uur... 

Op 7 oktober staan de Open lessen gepland. Na tijden 
van Covid en ouders die niet de school in ‘mochten’, 
gaat het dit jaar weer gewoon door! Op donderdagmor-
gen 7 oktober bent u dus van harte welkom tussen    
8:30- 9:30 uur in de groep(en) van uw kind(eren).          
U komt toch ook? Aangezien de juf/ meester gewoon 
lesgeeft aan de kinderen, willen we u voor de rust vra-
gen om voor baby’s en kleinere broertjes/zusjes elders 
opvang te regelen.  
 
Kinderboekenweek 2021... 

Op 6 oktober start de Kinderboe-
kenweek. Het thema dit jaar is: 
‘Worden wat je wil’. Met 
dit thema wil de organisatie bena-
drukken dat boeken kinderen alle ruimte geven om te 
fantaseren over wat zij het allerliefste willen worden, 
ongeacht welke beperkingen daar misschien aanzitten 
in het echte leven. Op 6 oktober is de opening op het 
schoolplein vanaf 08:35 uur bij mooi weer en in de gym-
zaal bij minder weer. U bent als ouder hierbij van harte 
welkom. Tijdens de Kinderboekenweek zijn er verschil-
lende activiteiten zoals: voorlezen door kinderen van de 
bovenbouw bij woonzorgcentrum Eykenburg, een puz-
zeltocht door de school, de voorleeswedstrijd, het Kin-
deren voor Kinderen lied, voorlezen van de bovenbouw 
aan de kleuters en groep 3, boeken ruilen, een voorstel-
ling van theatergroep Stuiter in de gymzaal op 14 okto-
ber en de school wordt natuurlijk weer prachtig versierd 
door de Ouderraad. Kortom één groot feest! 
 
Nationale sportweek… 

Vorige week was de Nati-
onale sportweek en de 
groepen 5 t/m 8 zijn alle-
maal naar het Beachstadi-
on in Scheveningen geweest. Tijdens deze excursie heb-
ben de kinderen op Scheveningen heerlijk kennis kun-
nen maken met verschillende sporten waaronder bok-
sen, beachvolley, cricket en nog vele andere sporten. De 
kinderen hebben genoten van dit sportieve uitje.  
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