VL I ER 10

Promotiefilm op de website…

Op de website www.devlierboom.nl vindt u de
promotiefilm van de Vlierboom die voor de zomervakantie is opgenomen. Wij zijn er zelf erg
trots op en zullen hem binnenkort ook op onze
Facebook en Instagram pagina neerzetten! De film
geeft een goed beeld van onze mooie school.

DO N D ER DA G 11 NO V E MB E R 2 02 1
Op vrijdag 5 november is groep
4 naar het Poppentheater van
Kooman geweest. Ze werden
met de bus gebracht en gehaald.
De voorstelling ging over Koeskoes die samen met de Wasco
de wasbeer
en Max de mol aan een kookwedstrijd meedeed. Er ging natuurlijk
van alles mis door de Kikker, maar
ze hebben wel de prijs gewonnen.
Het was een prachtige voorstelling
met mooie poppen, muziek en licht.
Derde kleutergroep in januari...

Groep 7A naar Haags Historisch museum...
Alle groepen gaan gemiddeld 3x per jaar op uitje
naar musea of voorstellingen. Soms komen voorstellingen op school, maar meestal gaan de kinderen met een bus richting het museum of de voorstelling. Zo ook groep 7A….
Woensdag 3 november is groep 7a naar het Haags
Historisch Museum geweest. In twee groepen zijn
de leerlingen door het museum gelopen en hebben
ze heel veel kunnen bekijken. We kregen een rondleiding door twee dames die erg veel konden vertellen over Den Haag. Zo hebben we de oorsprong
van de stad geleerd, waarom de Oranjes in Den
Haag woonden en wie dat allemaal waren, wie Het
Binnenhof heeft gebouwd en wat daar allemaal gebeurt. Kortom een onwijs leerzaam uitstapje en
zeker de moeite waard voor iedereen om zelf (nog)
eens te gaan bekijken.

AGENDA
13-11

Intocht Sint

16-11

Oudergesprekken + voorlopig
advies groep 8.

23-11

Studiedag; alle leerlingen vrij

26-11

Groepsdoorbroken Creamiddag

3-12

Sint; vanaf 12 uur lln vrij

Na de kerstvakantie zal traditiegetrouw de derde
kleutergroep weer opgestart gaan worden. Dit doordat de andere twee kleutergroepen aan hun maximale aantal leerlingen van 26 zitten.
De juffen van de derde kleutergroep zijn juf Susanne
M. (die nu aan groep A verbonden is) en juf Claudine
(die na een re-integratie traject weer volledig werkzaam is). Het derde lokaal is alweer bijna helemaal
ingericht en de beide kleuterjuffen hebben veel zin
om met hun groepje te gaan starten na de kerstvakantie. Samen met de andere juffen: Juf Daniëlle, juf
Monique en juf Greetje vormen zij de gehele kleuterbouw.
Device en leermiddelen via Stichting Leergeld...
De gemeente heeft afspraken met Stichting Leergeld
gemaakt en budgetten vrijgemaakt om dit en ook volgend jaar leerlingen die over een Ooievaarspas beschikken te kunnen voorzien van een laptop/
computer. Alle aanvragen worden gescreend. Voor
basisschoolleerlingen gelden de volgende afspraken:
- Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen via Stichting
Leergeld een laptop of device aanvragen voor schoolwerk.
- Gezinnen met kinderen
kunnen via Stichting Leergeld een computer per
twee kinderen aanvragen. Wilt u meer weten;
ga dan naar https://
www.leergelddenhaag.nl

