
 

  

                           Vlierpraatjes 01.   10-09-2021 

 

Mededelingen van de school 

 
Beste ouders, verzorgers 
 
Zo....de kop is eraf!!! De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er alweer bijna op. Fijn 
om alle kinderen en collega's weer terug te zien op school.  
Goed om te merken dat bij iedereen het ritme 
alweer heel aardig gevonden is en dat de 
kinderen alweer gewend zijn aan de nieuwe 

meester of juf en zij aan de kinderen 😉 
 
 
Op woensdag en donderdag zijn de eerste 
informatieavonden al geweest. Na de 
informatie die in de aula werd gedeeld, namen 
de ouders een kijkje in het lokaal en konden ze 
de nieuwe vloer al in het echt zien. Op nog wat 
afwerkingen na zijn we erg blij met de vloer.    

 



Dit jaar is een bijzonder jaar. We bestaan namelijk 35 jaar. Om dit jaar officieel te openen 
hebben we afgelopen donderdag met de hele school een Vlierstruik in de tuin van school 
gepland. Als teken van groei en ontwikkeling.  
Helaas konden we niet alle kinderen een rol geven bij het planten, maar hebben we 
symbolisch de oudste leerling Mees en de jongste leerling Elina gevraagd om een handje te 
helpen.  
Na een groot applaus en een lui "Vlierelierelier Hoi Hoi Hoi" was het jubileumjaar dan 
officieel geopend.  
We gaan er samen een heel feestelijk jaar van maken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In alle groepen is het overblijven ook prima gegaan. Samen gezellig eten en drinken in de 
klas en daarna of daarvoor naar buiten samen spelen of juist lekker even kletsen op een 
bankje of rustig onder een boom even uitrusten. We geven graag nog even wat duidelijkheid 
omtrent de lunch: liga's, sultana's rijstwafels, peperkoek, soepstengels, crackers etc zijn 
gewoon toegestaan tijdens de lunch.  
Gevulde koeken, chocolade koeken, roze koeken, cakejes etc... mogen echter niet op school 
tijdens de lunch. Daar mag thuis lekker van gesmuld worden.  
 
Hartelijke groeten, namens het team van de Vlier 
 
Hanneke 

 
 
 
Voorstellen rekencoördinator. 

 
Mijn naam is Cindy en ik ben de rekencoördinator op de Vlier. Deze taak 
vervul ik op de woensdagen. De andere dagen geef ik les aan groep 6. 
Als rekencoördinator houd ik me bezig met van alles rondom rekenen 
op de Vlier, zoals;  

-het helpen ontwikkelen van het rekenbeleid. 
-organiseren van de Grote Rekendag. 
-begeleiden van leerlingen met rekenen buiten de klas. 
-meedenken met en adviseren van leerkrachten over het aanbod 
voor kinderen met rekenproblemen.  
-begeleiden van de invoering van de nieuwe rekenmethode. 
-analyseren van rekenproblemen. 
-aanvraag van dyscalculieonderzoek.  
 

 
 
Voorstellen zorg coördinator. 

Ik ben Sissie van den Berg en ik ben zorg coördinator op de Vlier. Deze 
taak vervul ik op woensdag, donderdag en vrijdag. Op maandag en 
dinsdag ben ik leerkracht van groep 3/4. Graag wil ik jullie meer inzicht 
geven in wat ik zoal doe.  

Als zorg coördinator coördineer ik alles rondom leerling zorg. Dit gaat 
om de zorg voor leerlingen die het in de klas zonder extra 
ondersteuning niet redden. Dit kan gaan om leerlingen met een diagnose als ADHD, autisme, 
dyscalculie of dyslexie. Maar ook om leerlingen die bijvoorbeeld gepest worden, een nare 
thuissituatie hebben of medische hulp nodig hebben 

Ik geef deze zorg meestal niet zelf, maar schakel hiervoor de juiste mensen in. Daarnaast 
sluit ik ook aan bij gesprekken met ouders en leerkracht over het kind. Vaak is het zo dat de 
leerkracht een hulpvraag heeft, dan ga ik dit verder onderzoeken en kijken wat een 



passende oplossing is. Verder adviseer ik leerkrachten, zodat zij de benodigde ondersteuning 
kunnen geven aan de leerlingen die het nodig hebben. En houd ik me bezig met hoe het 
onderwijs op de basisschool zo goed mogelijk aansluit bij de leerlingen. 

Naast de observaties en gesprekken met leerkrachten en ouders ben ik ook veel bezig met 
het analyseren van resultaten, zoals de gemaakte cito toetsen. 

De uitkomsten van deze analyses bespreek ik dan weer met de leerkrachten. Naar aanleiding 
van deze opbrengstgesprekken hebben we een helder beeld gekregen over wat goed gaat en 
wat minder goed gaat en kunnen we daar ons handelen weer op afstemmen.  

Wat maakt mijn werk als zorg coördinator zo leuk? 

Het contact met veel verschillende mensen, leerkrachten ouders, kinderen, psychologen, 
etc. is dat wat mij energie geeft. Iedereen heeft zijn eigen visie op wat er speelt met een kind 
of de resultaten van een vak. Door het uitwisselen van ieders kennis, kom je dan tot een 
verdieping. 
We hebben ten slotte allemaal hetzelfde doel: zo goed mogelijk onderwijs geven aan al onze 
leerlingen.  

Mochten er dus vragen zijn, of maakt u zich zorgen over uw kind dan kunt u daarvoor bij mij 
terecht. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voorstellen stagiaires: 

 

 

Mijn naam is Anne Hikspoors en kom het komende halfjaar op de dinsdag 

en woensdag stage lopen in groep 1/2A.  

Ik ben 19 jaar en ik woon in Deurne. Ik studeer aan Hogeschool de Kempel 

en begin nu aan mijn derde leerjaar. In voorgaande jaren heb ik stage 

gelopen in de groepen 1/2, 4 en 5. 

In mijn vrije tijd speel ik korfbal en vind ik het leuk om te zingen. 

Ik kijk uit naar de komende periode op BS de Vlier!  

 
 
 
Hallo allemaal, 
  
Ik wil me als nieuwe stagiaire even voorstellen: ik ben Chantal van Dijk, 29 jaar oud en woon 
in Helmond. Als laatstejaarsdeeltijd student aan Hogeschool de Kempel, ga ik dit schooljaar 
afstuderen, erg spannend. De afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier stage gelopen in 
de groepen 1/2, 4 en 5 op diverse basisscholen in Helmond en omstreken. 
Voor dit schooljaar heb ik een uitdagende stageplek gevonden op Basisschool de Vlier. Jullie 
kunnen mij tegenkomen in de klas van juf Sissie & juf Yvonne (groep 3/4). Het lijkt mij erg 
leuk om samen met de kinderen van groep 3 en 4 veel te leren, maar vooral ook veel plezier 
te maken. Ik kijk uit naar een zeer leuke en leerzame tijd hier. Ik heb er zin in! In mijn vrije 
tijd dans ik graag en geef ik nu al een aantal jaar met ontzettend veel plezier dansles aan 
verschillende leeftijdsgroepen. Verder houd ik veel van bakken, knutselen en reizen. 
  
Groetjes Chantal 
 

 

 

 

 
Ik ben Geraldo. Ik ben 18 jaar oud. Ik woon in Helmond. Mijn hobby’s zijn 
voetballen, voetbal kijken en netflixen. Ik zit op het ROC ter Aa. Ik doe de 
opleiding onderwijsassistent en ik ben 2e jaars student. Ik ga op 
donderdag en vrijdag stagelopen in groep 3/4 
Ik ben vorig jaar trainer geweest bij Bruheze. Ik heb ook op basisschool de 
Vlier gezeten.  
 
 

 

 

 



 

Bericht van de verkeerswerkgroep:  

 

De zomervakantie is afgelopen en de scholen zijn weer 

volop begonnen! En dat betekent extra verkeersdrukte.  

Graag komen we even terug op de verkeersveiligheid 

rondom onze school. Zorgen hebben wij over het ophalen 

van onze leerlingen bij het fietspad en het rijgedrag in de Nierslaan (achterzijde school). Daar 

wordt (te) hard gereden door automobilisten. Voor nu gelden de volgende afspraken:  

•  De kinderen kunnen van twee kanten het schoolplein op komen en verlaten. Alle kinderen 

mogen gebruik maken van die twee poorten. Kijk zelf even welke poort het meest handig is 

voor uw kind. De poorten gaan om 8.15 u. open.  

• Vanaf 8.20 uur staan de deuren open en kunnen de kinderen naar binnen. We vragen aan de 

ouders van kinderen om niet te blijven wachten, maar uw kind af te zetten en door te lopen.  

Natuurlijk is er in de klassen ook al uitgebreid aandacht besteed aan de verkeersveiligheid 

rondom onze school. Maar wij willen nog een keer extra benadrukken om uw (oudere) kind 

zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten komen.  

Voordelen van lopen of fietsen naar school 

1.Het is véél gezelliger 

Kinderen vinden zo’n ritje op de achterbank naar school eigenlijk helemaal niks. Veel liever 

gaan ze lopend of met de fiets naar school toe. Zie het als een kwaliteitsmomentje die u en uw 

hummel samen ervaren. Maar pas op! Deze periode is ook zo weer voorbij, want voordat je 

het weet zijn ze groot en willen ze niets liever dan alleen naar school toe gaan. 

 

2. Meer praktijkervaring 

Kinderen die met de auto naar school worden gebracht, leren minder over verkeer dan 

kinderen die lopend of met de fiets naar school komen. Dit terwijl praktijkervaring hard nodig 

is om uiteindelijk veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen. Neem dus de tijd om samen te 

oefenen! 

 

3. Eerder zelfstandig 

Kinderen die weten hoe het verkeer werkt doordat zij vaak lopend of met de fiets naar school 

zijn gegaan, kunnen eerder zelfstandig naar school toe dan kinderen die deze ervaring niet 

hebben.  

 

4. Veilige schoolomgeving 

Uit gesprekken tussen VVN, scholen en gemeenten blijkt dat verkeersdrukte rondom scholen 

in veel plaatsen een probleem is. Auto’s waarmee kinderen worden gebracht, zorgen 

regelmatig voor onoverzichtelijke situaties en ongelukken. Op de fiets naar school maakt de 

buurt blijer. 

 

5. Moeder natuur wordt er blij van 

Uiteraard. Ook moeder natuur vindt het leuk wanneer u de auto vaker laat staan en uw kind 

lopend of fietsend naar school brengt. 

 

 



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

01-09  Mason Deelen gr. 3-A   15-09  Lynn Wijn gr. 7-A 
03-09  Jax Baars gr. 3-A    16-09  Teun van Berlo gr. 3-B/4-B 
04-09  Lana van den Broek gr. 6-A   17-09  Lize Reinders gr. 4-A 
05-09  Alisha Bakker gr. 1-B/2-B   18-09  Sander Vermeulen gr. 3-A 
05-09  Viënna Dielissen gr. 8-A   19-09  Jenoah Lavrijsen gr. 3-A 
06-09  Dexx Smeijers gr. 1-B/2-B   22-09  Enora Verwey gr. 6-A 
08-09  Devi Manders gr. 7-B   23-09  Moos van Nieuwamerongen gr. 5-A 
08-09  Elin Verbakel gr. 7-B    24-09  Floortje Aertsen gr. 7-A 
10-09  Vincent Lammerts gr. 8-A   24-09  Stijn Dahmen gr. 6-A 
11-09  Engelina van Lierop gr. 7-A   25-09  Julia Kerkhofs gr. 1-B/2-B 
12-09  Emmy Panhuijzen gr. 5-A   25-09  Noah van der Linden gr. 4-A 
12-09  Zara Rahman gr. 5-B/6-B   27-09  Selena Leenders gr. 4-A 
13-09  Jazz Janssen gr. 4-A     28-09  Jessie van de Kerkhof gr. 7-B  
15-09  Dani Brouwer gr. 3-B/4-B  30-09  Tess van Ansem gr. 7-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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 



 



Cursus Waarde(n)vol Communiceren met je Kin 
 

Communiceren kun je leren 

In de slaapkamer van je kind ontstaat een grondkast, de telefoon is als een navelstreng verbonden 

met je puber en je peuter van twee zegt nee! 

Hoe communiceer jij met je kind(eren)? Komt jouw boodschap naar je kind over zoals jij die 

bedoeld had? En hoe goed luisteren jullie nu echt naar elkaar?  

In deze interactieve cursus krijgen ouders/verzorgers handvatten om de eindeloze uitdagingen van 

het opvoeden aan te kunnen. In 5 lessen van 2 uur worden de basisprincipes van het 

communiceren met het kind uiteengezet. Je leert zo luisteren dat je kind zich begrepen voelt, zo 

praten dat jij ook begrepen wordt, zo conflicten oplossen zodat niemand verliest en zo afspraken 

maken dat iedereen zich eraan houdt.  

Enkele uitspraken van deelnemers: 

• Ik dacht dat ik al actief luisterde maar ben erachter gekomen dat dit veel beter kan 

• Meteen resultaat! 

• Fijne lessen, goede communicatie met een mix van theorie, praktijkvoorbeelden en humor! 

• Meegaan met de gevoelens van je kind in plaats van met oplossingen te komen. Laat het 

kind zelf de oplossing bedenken. 

• Verschil tussen jongens & meisjes: dat had ik eerder moeten weten! 

• Eyeopener! 

Voor wie 

Deze cursus is bedoeld voor ouders/verzorgers met kinderen tussen 2 en 12 jaar. Inwoners van 

Helmond kunnen in verband met een subsidieregeling van deze gemeente gratis deelnemen. 

Wanneer 

• Dinsdag 21 september 2021 - Vervolgdata (28-9 , 5-10, 12-10 en 19-10-2021) 

• Dinsdag 2 november 2021 -  Vervolgdata (9-11, 16-11, 23-11 en 30-11-2021) 

Het betreft een online cursus via MS-teams van 20:00 -22:00 uur 

Aanmelden 

Meld je aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost:  

https://www.ggdbzo.nl/%D1%81ursus/cursus-waardenvol-communiceren-met-kinderen/ 

Of maak gebruik van deze link: Cursus Waarde(n)vol communiceren met kinderen | GGD Brabant-

Zuidoost (ggdbzo.nl) 

Informatie? 

Voor meer informatie over Waardenvol communiceren met Kinderen stuur een mail naar GGD BZO: 

secretariaat-jeugdgezondheid@ggdbzo.nl of naar de cursusleider  Cindy Verhofstad-Derksen 

Training en coaching voor ontspannen en leuk(er) opvoeden. Bezoek ook de website van 

www.zijnenzen.nl 

https://www.ggdbzo.nl/%D1%81ursus/cursus-waardenvol-communiceren-met-kinderen/
https://www.ggdbzo.nl/%D1%81ursus/cursus-waardenvol-communiceren-met-kinderen/
https://www.ggdbzo.nl/%D1%81ursus/cursus-waardenvol-communiceren-met-kinderen/
mailto:secretariaat-jeugdgezondheid@ggdbzo.nl
http://www.zijnenzen.nl/


 



 



 

Agenda 

13-09-2021    Info avond groepen 5-6 

15-09-2021    Trektocht groep 7 

16-09-2021    Trektocht groep 7 

16-09-2021    Info avond groepen 1-2 

17-09-2021    Trektocht groep 7 

30-09-2021    Studiedag. Alle kinderen zijn vrij 

01-10-2021    Vlierpraatjes 02 

 

 

 

 

 


