
 

De Kinderboekenweek is gisteren van start gegaan 
met het thema: ‘Worden wat je wil’.  De verschil-
lende beroepen staan centraal gedurende deze 
week in de verschillende activiteiten op school. 
Goed om te zien dat er zoveel ouders bij de ope-
ning waren afgelopen woensdag in de gymzaal.  
Ook heel fijn om te zien dat er zoveel ouders tij-
dens de open les aanwezig waren! Wij vinden het 
ontzettend leuk dat we ouders weer steeds meer 
kunnen en mogen uitnodigen in de school.  
 
Afscheidsreceptie juf Rachèl... 

Op vrijdag 29 oktober neemt juf Rachèl afscheid 
van de Vlierboom. U bent van harte welkom op de 
receptie van 15:00-16:00 
uur. Komt u ook even gezel-
lig langs?  
 
Vrijwillige ouderbijdrage... 

De vrijwillige ouderbijdrage 
van de Vlierboom is 50 eu-
ro per kind: 25 euro is voor het schoolreisje; dit be-
drag heeft u, als het goed is, reeds naar ons overge-
maakt. Daarnaast is 25 euro voor het organiseren 
van feesten en partijen op de Vlierboom. Zou u de 
resterende 25 euro willen overmaken naar NL59 
INGB 0000 5524 40 t.n.v. Ouderraad OBS de Vlier-
boom? Alvast hartelijk dank! 
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Kinderboekenweek en Open Les... 

7-10  Open les 08:30-09:30 uur 

12-10   Drempelonderzoek gr 8 

13-10  Studiedag; alle leerlingen vrij 

14-10  Voorstelling   

  Kinderboekenweek 

15-10  Start herfstvakantie  

AGENDA 

 

 

Wist u dat... 

… lezen super belangrijk is voor de algemene ontwikke-
ling voor kinderen? Ook voorlezen aan jonge kinderen is 
een belangrijke voorbereiding voor actief luisteren, 
woordenschatontwikkeling en taal- en spraakontwikke-
ling.  
… kinderen tot 16 jaar gratis boeken kunnen lenen bij 
de bibliotheek? U hoeft alleen maar naar de bieb om uw 
kind aan te melden en leuke boeken te lenen.  
…. er dit schooljaar 6 leerkrachten zijn die één of meer-
dere dagen per week ambulant (vrij geroosterd) zijn om 
extra lesjes (RT of plusbeleid) te geven aan kinderen?  
… juf Najima na een periode van zwangerschapsverlof 
en ziekte weer twee dagen per week terug is op school 
en RT geeft aan de groepen 7 en de woensdag in groep 
7B lesgeeft.  
… juf Claudine weer bijna volledig gere-integreerd is en 
werkzaam is bij groep B? En vanaf januari de derde 
kleutergroep gaat lesgeven met juf Susanne... 
… dat de plusklassen weer gestart zijn en we opnieuw 
verschillende nieuwe materialen hebben aangeschaft 
om de lessen nog verder uitdagend te maken? Meester 
Michel is de nieuwe plusklasmeester op de dinsdag.  
… alle kinderen vanaf groep 4 een eigen Chromebook 
tot hun beschikking hebben en bij de kleuters en groep 
3 tablets? En dat we een nieuwe digitale omgeving heb-
ben aangeschaft waar kinderen alle vakken in kunnen 
maken omdat Snappet niet goed aan bleek te sluiten bij 
de methodes die we reeds hadden... 
… we digitaal en schriftelijk werken vooral willen afwis-
selen omdat de motoriek van kinderen ook heel belang-
rijk is en anders kinderen bepaalde vaardigheden gaan 
missen? 
… Vanessa Warffemius onze maatschappelijk werkster 
is? En u bij haar terecht kan voor vragen over opvoe-
ding, zorgen over uw kinderen, contact met andere in-
stanties zoals CJG etc. Mocht u haar willen bereiken kan 
dan via mail: v.warffemius@smw-basisschool.nl Of via 
tel: 06-39431544 . 
… juf Greetje de vertrouwenspersoon op de Vlierboom 
is? Mocht u vragen of zorgen hebben over de ontwikke-
ling van uw kind kunt u altijd een gesprek met haar aan-
vragen. Juf Greetje doet tevens gesprekken met kin-
deren over thema’s als rouw en verlies, scheiding of 
emoties. Op maandag is zij uitgeroosterd om haar werk 

als vertrouwens persoon te doen.  
… Meester Niels iedere donder-
dag muziekles geeft en er inmid-
dels ook meerdere muziek attri-
buten aangeschaft zijn? 
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