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De kop is eraf!  

Maandag 5 september om 8.15 uur was het dan zover. Alle collega’s die die dag mochten 

werken verzamelden zich met een ritme-instrument buiten om alle kinderen weer welkom 

te heten op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Wat fijn om bijna alle kinderen die dag 

weer te zien. Iedereen had een gezond kleurtje van de heerlijke zomerzon.  

Bij de kleuters waren veel nieuwe kindjes, de meesten gingen heel dapper al zelf naar de 

klas, een enkeling moest nog even een traantje laten, maar om tien over half negen waren 

die allemaal gedroogd en zaten ze op hun stoeltje tussen de andere kinderen alsof ze nooit 

anders gedaan hadden. Toen kon ik een rondje gaan maken door de andere groepen. In een 

sneltreinvaart kreeg ik verhalen over de camping, de vele ijsjes , het fijne zwembad, de 

wespensteek, de vliegreis, de bezoekjes aan Mc Donalds, de logeerpartijen bij vriendjes, 

opa’s en oma’s en nog veel meer te horen. Wat had iedereen er op zijn eigen manier lekker 

van genoten van die 6 weken vakantie.  

Vol goede moed en mooie vakantieverhalen ging iedereen van start…… 

En dan kreeg ik vanmorgen toch helaas weer het eerste telefoontje: collega heeft corona….. 

dat zouden we bijna vergeten in deze tijd…. Het is er dus helaas nog steeds….      

 



 

We hebben nog geen idee wat corona dit schooljaar voor ons allemaal gaat betekenen, maar 

we hopen dat we zolang mogelijk en zoveel mogelijk het “normale” programma aan kunnen 

blijven houden. Voor nu geldt: we houden ons aan de basismaatregelen en laten het u 

weten als er weer aanvullingen of verscherpingen komen.  

 

Voor nu een heel fijn weekend! 

Hartelijke groeten, ook namens team BS de Vlier 

Hanneke van Rooij 

 

 

 
Een goed begin is het halve werk.  
Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van 
het schooljaar. Het natuurlijke proces van groepsvorming 
begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de 
leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht en de regels. 
Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed 
pedagogisch klimaat in de klas te creëren. Daar heb je de 
rest van het jaar plezier van. 

Groepsvorming bestaat uit vijf fasen die een groep in 
ongeveer zes weken doorloopt. Na deze weken zijn de 
rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de 
rest van het jaar. Na elke zomervakantie, bij elke nieuwe leerkracht, vindt er weer een nieuwe 
groepsvorming plaats. Ook gaandeweg het schooljaar kan er een nieuw 
groepsvormingsproces ontstaan, als er bijvoorbeeld nieuwe leerling komen. De fasen zijn: 

• Forming: oriënteren 
Leerlingen leren elkaar kennen, de groep zoekt naar veiligheid en structuur. 

• Storming: presenteren 
De verhouding tussen leerlingen wordt duidelijker, wie is er een leider, wie een 
volger? 

• Norming: normeren 
De regels, waarden en normen van de groep worden bepaald. Iedereen krijgt een 
eigen taak in de samenwerking. 



• Performing: presteren 
De groep wordt een team en is klaar voor samenwerking. Er zijn ongeschreven regels 
waar iedereen zich aan houdt. 

• Reforming: evalueren 
Het einde van het jaar of periode is in zicht. Dit afscheid geeft weer een nieuwe 
groepsdynamiek, denk bijvoorbeeld aan het afscheid in groep 8, maar ook elke 
vakantie geeft het einde van een periode aan. Daarna moet je (wel korter) weer 
opnieuw stilstaan  bij het proces van groepsvorming. 

De eerste zes weken van het schooljaar kun je de gouden weken noemen waarin de 

leerkracht vooral op groepsvorming inzet naast de lessen die worden gegeven. De kinderen 

leren elkaar en de leerkracht kennen, ze doen veel energizers tussen de lessen door en vanuit 

coöperatieve werkvormen en bewegend leren zijn de kinderen veel samen bezig. 

 
 
 
 
 
 
Bericht van de verkeerswerkgroep:  
De zomervakantie is afgelopen en de scholen zijn weer volop 

begonnen! En dat betekent extra verkeersdrukte. Graag willen 

we even stilstaan bij de verkeersveiligheid rondom onze school. 

Op een aantal plekken, voornamelijk bij het fietspad en de 

Nierslaan, wordt (te) hard gereden door automobilisten. 

Natuurlijk is er in de klassen al uitgebreid aandacht besteed 

aan de verkeersveiligheid. Maar wij willen nog een keer extra benadrukken om uw kind 

zoveel mogelijk te voet of met fiets weg te brengen. En om uw (oudere) kind zoveel mogelijk 

zelfstandig naar school te laten komen. 

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. Laat uw kind niet te vroeg naar school gaan.  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.  

Met groot genoeg kunnen wij jullie vertellen dat we weer zijn gestart met brigadieren. 

Samen met een volwassen vrijwilliger wordt een leerling uit groep 8, en later in het 

schooljaar groep 7, opgeleid tot verkeersbrigadier. Het doel achter het brigadieren is het 

bevorderen van de verkeersveiligheid zodat kinderen veilig kunnen oversteken.  

Op maandag, dinsdag en donderdag van 08.15 –  08.30 uur en van 14.45 – 15.00 uur 

Op woensdag en vrijdag van 08.15 – 08.30 uur en van 12.30 – 12.45 uur. 



Vooralsnog wordt de oversteekplaats bij onze school op de meeste momenten in de week 

bemand door verkeersbrigadiers, maar zijn wij nog op zoek naar een vrijwilliger voor 

woensdagmiddag en donderdagmiddag.  

 

Mocht u zich willen aanmelden als brigadier, kunt u zich opgeven bij de groepsleerkracht. 

Alvast bedankt!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
03-09  Jax Baars gr. 4-A     18-09  Sander Vermeulen gr. 4-A 
04-09  Lana van den Broek gr. 7-A    19-09  Jenoah Lavrijsen gr. 3-A 
05-09  Alisha Bakker gr. 3-A     21-09  Stijn van Baren gr. 1-A/2-A 
06-09  Dexx Smeijers gr. 1-B/2-B    22-09  Enora Verwey gr. 6-A 
08-09  Devi Manders gr. 8-B     23-09  Moos van Nieuwamerongen gr. 6-A 
08-09  Elin Verbakel gr. 8-B     24-09  Floortje Aertsen gr. 8-A 
11-09  Engelina van Lierop gr. 8-A    24-09  Stijn Dahmen gr. 7-A 
12-09  Emmy Panhuijzen gr. 5-A    25-09  Julia Kerkhofs gr. 3-A 
12-09  Zara Rahman gr. 6-B/7-B    25-09  Noah van der Linden gr. 5-A 
13-09  Jazz Janssen gr. 5-A     27-09  Selena Leenders gr. 5-A 
15-09  Dani Brouwer gr. 4-B/5-B    28-09  Jessie van de Kerkhof gr. 8-B 
15-09  Lynn Wijn gr. 8-A     30-09  Tess van Ansem gr. 8-B 
16-09  Teun van Berlo gr. 4-B/5-B    30-09  Elina Hendriks gr. 1-C/2-C 
17-09  Lize Reinders gr. 5-A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 



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 

 

 



 



 
 

Agenda 

12-09-2022     Info-avond groepen 8 

15-09-2022     Info-avond groepen 1/2 

21-09-2022 t/m 23-09-2022  Trektocht groepen 7 

26-09-2022     Studiedag. Alle kinderen vrij 

07-10-2022     Vlierpraatjes 02 

 


