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Mededelingen van de school

Wijziging kalender
In de kalender staat opgenomen dat de kinderen van groep 3 t/m 7 op donderdag 11 maart
het tweede rapport zouden krijgen.
I.v.m. de lockdown verplaatsen we dit moment naar maandag 22 maart.
In deze week zullen ook de 10 minutengesprekken zijn voor deze groepen.
De gesprekken zijn op dinsdag 23 maart en donderdag 25 maart. Informatie over het
inschrijven voor deze gesprekken volgt nog.

Ouderbijdrage
Beste ouders,
In deze rare tijden geven wij graag antwoord op de vraag: "Wat gebeurt er met onze
ouderbijdrage?".
Wellicht heeft u het gevoel dat er vanwege de coronamaatregelen weinig door heeft kunnen
gaan. Hieronder zullen we beschrijven wat de oudercommissie met die eigen bijdrage doet.
Alle vieringen worden daarvan betaald. Een grote kostenpost is de Sinterklaasviering. Deze is
vorig schooljaar en dit schooljaar gewoon doorgegaan. Ook al kunnen gezamenlijke
aulavieringen nu niet, de (schoen)cadeau's en surprises zijn gewoon gekocht en uitgedeeld.
Sinterklaas heeft net als andere jaren een bezoek gebracht aan school. Het was een zeer
geslaagde en sfeervolle dag.
De Kerstviering is vorig jaar ook nog gewoon doorgegaan. Dit jaar is helaas op het laatst alles
omgegooid. De school was wel helemaal in kerstsfeer gebracht, maar helaas was er geen
gezamenlijke aulaviering. De traktaties die normaal uitgedeeld worden, zijn op de dinsdag
voor de kerstvakantie uitgedeeld. Helaas geen ontbijt/diner. Maar die komen qua kosten
niet uit de ouderbijdrage, omdat deze door de ouders zelf geregeld worden.
Ook de carnavalsviering is dit jaar aangepast doorgegaan. Daarbij zijn de normale kosten
gemaakt. Iedere klas heeft zijn eigen feestje gevierd in plaatst van samen hossen in de aula.
Vorig jaar waren er geen paasviering en geen sportdag. Dit zijn vieringen die niet veel
kosten.
Er is vanuit een de oudercommissie een kleine attentie naar het hele team gegaan voor hun
inzet tijdens de lockdown. Dit jaar hopen we deze vieringen, weliswaar wat aangepast, door
te kunnen laten gaan.
De grootste kostenpost vorig jaar zou de culturele dag zijn. Deze is verplaatst naar dit
schooljaar en zal naast een Coronaproof schoolreisje in het voorjaar plaatsvinden.
De schoolfotograaf is in verband met de lockdown verplaatst naar 6 juli.
Voor de nog op de komende activiteiten zijn we natuurlijk afhankelijk van de RIVM
richtlijnen en het beleid wat het Qliq-bestuur voert. Hier hebben we geen inspraak in.
Zoals jullie kunnen lezen zit de oudercommissie niet stil en wordt de ouderbijdrage goed
besteed. We proberen er een zo leuk mogelijk schooljaar van te maken en hopen dat de
kinderen genieten van de vieringen, ondanks dat er geen aulavieringen zijn.
Bij vragen kunnen jullie terecht bij ondergetekenden. Spreek ons aan of stuur een mail naar
heidiocdevlier@gmail.com of i.wolbers@devlier.nl.

Namens de oudercommissie.
Heidi ter Schiphorst

Namens het team
Ingrid Wolbers

Wij zijn jarig in maart…….van harte gefeliciteerd!

02-03
10-03
11-03
14-03
15-03
15-03
16-03
18-03
20-03
20-03

Mila Gordebeke gr. 2-B/3-B
Liza Vermulst gr. 2-B/3-B
Veerle Cornelissen gr. 5-A
Lien Fransen gr. 1-A/2-A
Sarah Harmsen gr. 7-A
Dunya Taibi gr. 7-A
Anoek Berends gr. 6-B
Kai van Bragt gr. 1-A/2-A
Esmée Jacobs gr. 1-A/2-A
Sem van de Mosselaar gr. 7-A

21-03
24-03
25-03
25-03
26-03
27-03
27-03
29-03
31-03

Luke van Wetten gr. 1-A/2-A
Dylana Koevoets gr. 5-A
Noah Verhagen gr. 3-A
Kay Wijn gr. 1-B
Dejan Gordebeke gr. 8-A
Joey Dal gr. 8-A
Ariana Dida gr. 7-A
Ryan Donkers gr. 4-B/5-B
Fayenna Kraus gr. 1-B

Extern
In deze rubriek plaatsen wij teksten die naar school gestuurd zijn, met het verzoek deze op te nemen in de Vlierpraatjes. De
school draagt geen verantwoording voor eventuele fouten die hierin staan

Maart 2021 in het Annatheater
Audities voor “Assepoester”
Ben jij gek op theater en niet van het podium weg te slaan? Wil jij graag meedoen
in een theatervoorstelling? Doe auditie voor “Assepoester”. De audities worden
individueel gehouden en op afspraak.
Gratis proeflessen toneelspelen
Speel je thuis weleens dat je een popster, een held of de baas van de wereld bent?
Kom dan eens in het theater toneelspelen!
Vanaf 15 maart beginnen de cursussen op onze Jeugdtheaterschool weer. Kom een
gratis proefles volgen!
“Op het toneel kan alles, hoe gek of ongelofelijk het ook is! Met de beste
acteerprestatie, het mooiste decor en het prachtigste licht voel ik me een superster.”
(Evi, 14 jaar)
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288. Voor
lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool
Film Jeugdtheaterschool: zie het filmpje over onze Jeugdtheaterschool gemaakt
door Yasemin Kevser op:
https://www.youtube.com/watch?v=qW2LMT6ez_4&t=2s
Artikel over onze Jeugdtheaterschool in Mest: lees het artikel over het Annatheater
van John van der Sanden in “Mest”, hét online platform voor cultuur in NoordBrabant op: https://www.mestmag.nl/artikelen/toneel-met-een-gouden-randje10613
Het Annatheater is gelegen op 1 minuut loopafstand van het Station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. info@annatheater.nl www.annatheater.nl

Mogen wij jouw sokken hebben?
Wij hebben jullie hulp nodig! Om geld op te halen voor Helmondse
kinderen die moeten leven onder de armoedegrens wil 'n Ouwe Sok het
wereldrecord Langste waslijn met Sokken naar Helmond halen. Om het
record te verbreken hebben we 100.000(!) sokken nodig. Sokken met een
gaatje, eenzame sokken zonder maatje, uitgelubberde sokken, alles is
welkom.
Van 8 t/m 12 maart staat er een wasmand op de Vlier. Alle kinderen mogen hun oude sokken
(of die van papa en mama) in deze wasmand gooien en zo bijdragen aan het wereldrecord.
Wij zijn er blij mee!
Meer info; www.ouwesokhelmond.nl

Beste voetballers, voetbalsters, leiders en leidsters,
Helaas ging het de afgelopen twee keer niet door, maar we komen voor dit jaar met een speciale
editie! We gaan “on tour” door de gemeente Helmond en bezoeken maar liefst 6 sportparken. Daar
spelen we een 2vs2 toernooi op de kunstgrasvelden, waarbij er van elke locatie twee teams per
leeftijdscategorie door kunnen stromen naar de Helmondse finale op 17 of 18 juli!
Elk team mag met minimaal twee spelers en maximaal 3 spelers deelnemen. Je mag dus één
wisselspeler opgeven. Je kunt je team opgeven voor één locatie op één datum. Deelname is dus
éénmalig en kan niet op meerdere locaties of data. Alle informatie kun je ook teruglezen
op www.jibbplus.nl/straatvoetbal.
Inschrijven kan ook via deze website en kan vanaf maandag 8 maart!
We bezoeken op de volgende data de volgende locaties.
Stiphout Vooruit
4-mei Jongens
SV Brandevoort
5-mei Jongens
RKSV Mierlo Hout
6-mei Jongens en meiden
VV Bruheze
10-mei Jongens
Rood-Wit 62
11-mei Jongens
SV de Braak
12-mei Jongens en meiden
Check snel de website en schrijf je team in!
Belangrijk! Indien u deel gaat nemen aan het straatvoetbaltoernooi gaat u namens het gehele team en begeleiding akkoord met de
algemene voorwaarden van Jibb+.
https://jibbplus.nl/algemene-voorwaarden/

Met sportieve groet,
Organisatie Straatvoetbal on Tour Helmond
Jibb+
Facebook: Straatvoetbal Helmond
Instagram: straatvoetbalhelmond
Straatvoetbal@jibbplus.nl
www.jibbplus.nl/straatvoetbal

Agenda
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