
 

Kerst 2021... 

Zoals u vast al vernomen heeft, sluiten de scholen een 
week eerder vanwege het risico op besmettingen. Dat 
betekent dat alle leerlingen van de Vlierboom vanaf 
maandag 20 december vakantie hebben. U heeft hier-
over op woensdag 15 december een mailing via Social 
Schools gekregen vanuit de directie. De kinderen krij-
gen vrijdag 17-12 een werkboekje en inloggegevens 
voor een online omgeving mee naar huis. Dit mogen 
de kinderen maken, maar is geen verplichting. Mocht 
u een cruciaal beroep en opvang nodig hebben voor 
volgende week; laat het weten via 
v.vandersar@devlierboom.nl of stuur een Social 
Schools bericht naar Vera. Op vrijdagmiddag 17 de-
cember houden alle groepen een gezellige middag in 
de klas waarbij de kinderen (voorverpakt) lekkers en 
een spelletje mee mogen nemen.  
 
Op donderdag 16-12 heeft meester Niels met de kin-
deren op de piano kerstliedjes zingen bij de kerst-
boom in de hal. Door de versiering in de hal was het 
gewoon sprookjesachtig en extra mooi…. 

VLIER 14 DONDERDAG 16 DECEMBER 2021 

17-12  Gezellige afsluiting middag 

20-12  Start vakantie/ noodopvang 

25/26-12  Kerst 2021 

31-12/1-1 Oud en Nieuw 

10-1  Eerste schooldag na vakantie 

 

AGENDA 

 

 

Juf Ellen is voor het laatst voor de vakantie… 
 
Helaas gaat juf Ellen de Vlierboom per 31 december 
verlaten. Zij heeft een baan op een andere school. Dat 
vinden wij natuurlijk heel jammer, maar we wensen 
haar ook heel veel succes en geluk in haar nieuwe 
baan! Mocht u haar nog even willen spreken/ zien; ze 
is nog vrijdag 17, maandag 20 en dinsdag 21 decem-
ber op de Vlierboom te vinden. Door de eerdere va-
kantie is vrijdag nog de laatste dag waarop u haar 
kunt zien. Met de klas zal er vrijdagmiddag aandacht 
worden besteed aan het afscheid van juf Ellen.  
Na de vakantie zal juf Ilona T. op maandag, dinsdag en 
woensdag groep 4 lesgeven (nu is dat di-woe-do). Op 
donderdag en vrijdag zal juf Suzanne K. (nu groep 5 di
-woe en 2 dagen ambulant) lesgeven aan groep 4.  
Gelukkig zaten we ruim in het personeel en kunnen 
we dit verlies opvangen. Op de openstaande vacature 
is helaas geen enkele (serieuze) reactie geweest. Van-
af januari zal de vacature weer opnieuw worden op-
gezet. We zetten hem gewoon steeds opnieuw open 
tot we een leuke, geschikte kandidaat hebben gevon-
den...  
 
Er zal op donderdag 
23-12 geen Vlier ver-
schijnen aangezien de 
vakantie eerder ge-
start is vanwege de 
maatregelen.  
 
Wij wensen u en uw dierbaren hele fijne kerstdagen, 
een gezellige vakantie en een geweldig nieuwjaar 
toe! Dat 2022 maar een mooi, leerzaam en virusvrij  
jaar mag worden 
waarin dromen en 
wensen veelvuldig 
mogen uitkomen!  
 

 

De Vlierboom is 

onderdeel van 


