
 

Eten en drinken in de klas... 

Twee keer per dag hebben de kin-
deren een eetmoment. Vanuit de in-
spectie mag daar maar een bepaalde 
tijd voor gereserveerd worden om de 
lestijd zo lang mogelijk te laten zijn en geen waardevolle 
lestijd verloren te laten gaan. In de ochtend een minuut 
of 10/15 vanaf groep 3 en bij de kleuters een minuut of 
20/25. Tussen de middag is dat 15 minuten bij gr 3 t/m 8 
en bij de kleuters een minuut of 25/30. We merken dat 
sommige kinderen dat niet altijd redden en soms ook wat 
veel eten meekrijgen; in de ochtendpauze is een stuk fruit 
of een boterham voor de meeste kinderen genoeg en tus-
sen de middag twee boterhammen en wat fruit of een 
koekje. We hebben op de Vlierboom geen strikt beleid op 
gezond eten en drinken maar zijn wel aan de tijden ge-
bonden. Wij zijn van mening dat ouders zelf goed weten 
wat goed en gezond is voor hun kind. Mocht u hierbij toch 
wat hulp kunnen gebruiken, laat dit gerust weten. Onze 
maatschappelijk werkster Vanessa Warffemius kan u hier-
bij eventueel helpen.  
 
Groepsdoorbroken crea-middag gaat niet door… 
Op vrijdagmiddag 26 november zou de eerste groeps-
doorbroken crea-middag plaatsvinden. Dit betekent dat 
de 3 bouwen worden gemixt en de kinderen een activiteit 
kunnen kiezen die ze willen doen… Dit willen we al een 
tijdje opstarten maar steeds gooiden de maatregelen roet 
in het eten en ook dit keer kan het weer niet doorgaan… 
Nu maar hopen dat het in januari wél door kan gaan… Nu 
doen de kinderen de creatieve opdracht in hun eigen klas.  
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23-11 Studiedag; alle leerlingen vrij 

3-12  Sint; vanaf 12 uur lln vrij 

5-12  Sinterklaas 

22-12 Kerstdiner  

24-12 Start kerstvakantie 
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School versierd door de Ouderraad… 
 
Afgelopen vrijdag heeft de Ouderraad de school 
weer prachtig versierd. Ontzettend bedankt Ouder-
raad! De pepernotentrein in de hal boven, alle ra-
men en deuren, een schoorsteen met Sint en Pie-
ten, vlaggetjes; overal versiering!  Jullie hebben 
jezelf weer overstegen! Dank jullie wel, Rahiema, 
Chantal, Ingrid, Leonie, Safiya, Deborah en Iara! 
Vorig jaar konden we ouders niet betrekken bij de 
festiviteiten op school. Hoe zich dat dit jaar verder 
gaat ontwikkelen, weten we nog niet, maar we zul-
len de komende tijd wel filmpjes en foto’s met u 
delen van de festiviteiten. 
Hopelijk is de situatie vol-
gende maand anders dan 
nu qua aantal besmettingen 
en kunnen we u allen ook 
weer welkom heten bij de 
festiviteiten. De ouderraad 
zal wel geregeld op school 
zijn om voorbereidingen te 
treffen voor het Sinterklaas 
en Kerstfeest.  
 
Groep A naar het Kinderboekenmuseum... 

Alle groepen gaan gemiddeld 3x per jaar op uitje 
naar musea of voorstellingen. Soms komen voor-
stellingen op school, maar meestal gaan de kin-
deren met een bus richting het museum of de 
voorstelling. Zo ook groep A: Vorige week gingen 
zij op pad naar het Kinder-
boekenmuseum. Daar leer-
den ze van alles over de 
emoties van Kikker: Bang, 
boos, blij, verdrietig en ont-
roerd. In de wereld van Kik-
ker gingen ze op onder-
zoek. In de boot op zoek 
naar zijn vriendjes, samen 

met Rat 
het dak re-
pareren en slapen in het bed van 
Kikker. Het was heel 
leuk en leerzaam! De Vlierboom is 

onderdeel van 


