VL I ER 9

DO N D ER DA G 4 NO V E MB ER 2 02 1
Ouderbijdrage voor feesten en partijen….

De vrijwillige ouderbijdrage van de Vlierboom is 50 euro
per kind per schooljaar: 25 euro is voor het schoolreisje;
dit bedrag heeft u, als het goed is, reeds naar ons overgemaakt. Daarnaast is 25 euro voor het organiseren van
Veilig brengen en ophalen van de kinderen…
feesten en partijen op de Vlierboom zoals KinderboeGraag allemaal even de aandacht voor de “kiss and kenweek, sint, kerst, Pasen, disco, zomerfeest, etc.. Zou
ride ‘ zone voor/ naast de school. Op deze drie
u de resterende 25 euro willen overmaken naar
plekken mag je je auto niet parkeren; ook niet om 5 NL59 INGB 0000 5524 40 t.n.v. Ouderraad OBS de Vlierminuten de kind(eren) naar het schoolplein te
boom? Dan kunnen zij weer de school mooi versieren,
brengen. Deze zone is alleen om even te stoppen, wat lekkers halen voor de verschillende feesten en leuke
de kinderen uit te laten stappen en weer snel door activiteiten organiseren. Alvast hartelijk dank!
te rijden. Ook de aandacht voor het dubbel parkeren; zeker recht voor de school. Dit zorgt voor een Schoolfoto’s...
onoverzichtelijke situatie voor het oversteken van
kinderen met of zonder ouders. We snappen dat de Denkt u aan het bekijken en/of bestellen van de schoolfoto’s? Voor de herfstparkeerdrukte erg hoog is maar liever dan een
vakantie hebben de kinderen een fotostukje doorrijden en in het bredere stuk zo kort
kaartje met daarop een code en foto
mogelijk dubbel gaan staan. Dan kunnen ouders
van zichzelf meegekregen zodat de fomet kinderen voor de school veiliger oversteken.
to’s besteld kunnen worden. Mocht u
Graag even weer hierop letten met elkaar zodat
de code niet meer hebben, laat het gerust weten, dan
iedereen snel zijn/haar kinderen veilig kan wegsturen wij u die toe.
brengen en ophalen…
Juf Ellen een nieuwe baan...

Lerarentekort en tweedaagse directeuren...

Helaas heeft juf Ellen een nieuwe baan per 1 januari 2022 en gaat zij de Vlierboom verlaten na 5 jaar
werkzaam te zijn geweest. Heel jammer… maar we
wensen haar veel succes op haar nieuwe school.
Voor groep 4 staat een vacature uit voor 2/ 3 dagen
per week. Deze staat op www.dehaagsescholen.nl.
Mocht u iemand weten die graag op een leuke,
goede en gezellige school wil werken, laat het ons
dan z.s.m. weten.

Helaas loopt het lerarentekort steeds verder op in Nederland en dan voornamelijk in de grote steden. Bij de
verschillende besturen staan vele vacatures open en
krijgen steeds meer scholen vacatures niet goed ingevuld. De verwachting voor de toekomst is dat het tekort
alleen maar verder oploopt.. Er komen steeds meer
scholen bij die noodgedwongen overgaan naar een vierdaagse schoolweek of er staan (meerdere) mensen voor
de klas zonder diploma. Dit is ook bij onze overkoepelende organisatie: De Haagse Scholen. Als Vlierboomschool hebben we tot nu toe nog redelijk geluk gehad
dat het lukte huidig personeel te behouden en nieuwe
mensen aan te trekken wanneer nodig. Nu de afgelopen
periode Juf Rachèl is weggegaan en nu ook juf Ellen een
andere baan heeft, maakt dat de situatie op de Vlierboom ook weer krapper…
Omdat de stichting ook inziet dat we voor een groot dilemma staan de komende jaren en het personeelstekort
alelen maar verder zal oplopen, organiseert DHS een
tweedaagse voor alle directeuren op donDe Vlierboom is
derdag 11 en vrijdag 12 november. Tijdens
deze tweedaagse zullen de directeuren van onderdeel van
alle DHS scholen met elkaar kijken naar het
huidige onderwijssysteem, kansen en risico's
en mogelijke oplossingen. Over twee weken
zullen we hierover terugkoppelen.

AGENDA
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

22-12

Kerstdiner

