
 

  

                           Vlierpraatjes 02.   01-10-2021 

 

Mededelingen van de school 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Voorstellen schoolopleider. 
Ik ben Eefje Vos en ik ben naast leerkracht ook schoolopleider van De Vlier. Dit houdt in dat 
ik me bezig houd met alles rondom stagiaires van De Kempel en van het ROC. Denk aan het 
plaatsen van de studenten, het monitoren van de begeleiding, contactpersoon met de 
opleidingsscholen, enz. Ook breng ik de studenten in contact met elkaar met als doel van en 
met elkaar te leren. Ik ga dan met de groep studenten aan de slag. Verder begeleid ik nieuwe 
en startende collega’s binnen onze school en help ze daar waar nodig. Dat kunnen praktische 
zaken en afspraken zijn, maar ik ga bijvoorbeeld ook weleens op klassenbezoek. 

Deze taken voer ik uit op de dinsdag en donderdag. Op woensdag sta ik gezellig voor groep 6 
in de klas van Juf Cindy, zodat zij haar taken als rekencoördinator kan uitvoeren. 

 

 

 

 



Er is een leerlingenraad van de groepen 6,7,8. Wat houdt de leerlingenraad 
in?  

 

Hoi allemaal 

De leerlingenraad praat over dingen zoals nieuwe dingen op het schoolplein of een andere 
verandering in de school zelf. Wij praten over dingen die voor de school belangrijk en leuk 
zijn. We hebben een ideeën bus voor de kinderen die een idee hebben, voor de 
leerlingenraad. 

Groetjes 

De leerlingenraad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NAW-gegevens 

Staan uw NAW-gegevens nog juist in Parnassys? Zijn er telefoonnummers of adressen 
gewijzigd of bent u verandert van huisarts, geef dit aan in Parnassys of meldt het bij de 
leerkracht of de directie. 
  

 

 

 



Stilstaan bij Vrijheid 

Op vrijdag 24 september hebben we stilgestaan bij het thema ‘vrijheid’. Op deze dag staan 
we stil in Brouwhuis bij de bevrijding. Dit hebben we samen met alle basisscholen uit 
Brouwhuis gedaan. 

De groepen 1 t/m 4 hebben deze ochtend prachtige stoepkrijt tekeningen gemaakt rondom 
vrijheid. De groepen 5 t/m 8 hebben een kahootquiz gespeeld, gemaakt door de leerlingen 
van De Korenaar. De groepen 7 en 8 zijn op het einde van de ochtend naar het Louis 
Donkersplein gelopen. Hier kwamen alle groepen 7 en 8 van Brouwhuis samen. De 
burgemeester hield een toespraak over het leven in vrijheid. 

https://www.ed.nl/helmond/kinderen-uit-brouwhuis-vieren-de-vrijheid-laat-ze-meepraten-
over-hun-toekomst~a8f04ff3/?fbclid=IwAR3-
dFTUxnGHHlaT0qHulpUKXSSV4BDyxUdKESmwcGEGMcbHQNm5BU-
othQ&referrer=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Verkeersbrigade 
We zijn op zoek naar nieuwe brigadiers die ons team komen 

versterken.  

Heeft u 15 tot 20 minuten per week de tijd om de 
verkeersveiligheid rondom te school te waarborgen, meldt u 
zich dan aan bij de leerkracht van uw kind. 
 
Alvast hartelijk bedankt namens de verkeerswerkgroep. 

 



 
 
 
Inleveren lege batterijen 
Lege batterijen horen niet in de prullenbak, dat weet inmiddels bijna iedereen. Er zitten 
stoffen in batterijen die schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. En bovendien: in elke lege 
batterij zit nog een dikke vette plus. Van de teruggewonnen metalen worden allerlei nieuwe 
producten gemaakt: van een brilmontuur tot een fiets en van een armband tot een dakgoot. 
Inleveren dus! In Nederland zijn er ruim 25.000 inleverpunten en weet je nou wat handig 
is....... Basisschool de Vlier is er daar eentje van.  
Speciaal voor basisscholen ontwikkelde Stibat het inzamelproject. We kunnen sparen voor 
een mooi geldbedrag. Dat werkt zo: Voor elke kilo ingeleverde lege batterijen krijgen we  
€ 0,25. Aan het einde van het kalenderjaar wordt het totaal gespaarde geldbedrag aan onze 
school uitbetaald. Zo kunnen we een mooi geldbedrag bij elkaar sparen voor bijvoorbeeld 
springtouwen, tablets of andere schoolspullen. Hoe meer ingeleverde lege batterijen, hoe 
hoger het geldbedrag! 
Bij de hoofdingang staat een blauwe ton met het logo van Stibat. Tijdens openingsuren van 
de school mogen daar altijd de lege batterijen ingeleverd worden. Hoe meer hoe beter voor 
de school en het milieu.  
 
  

https://www.legebatterijen.nl 

 

Lege batterijen inleveren 

- Stibat 

Lege batterijen kun je inleveren bij 

alle winkels die batterijen verkopen. 

Er zit dus altijd wel een inleverpunt 

bij jou in de buurt! 

www.legebatterijen.nl 

 
 

https://www.legebatterijen.nl/inleveren/
https://www.legebatterijen.nl/inleveren/
https://www.legebatterijen.nl/inleveren/
https://www.legebatterijen.nl/inleveren/


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

01-10  Keano Visser gr. 5-A    23-10  Yassin Taibi gr. 1-A/2-A 
02-10  Juul van Leeuwen gr. 8-A   24-10  Logan Baggermans gr. 1-B/2-B 
04-10  Jessica Coman gr. 1-B/2-B   28-10  Marcel Klimek gr. 6-A 
12-10  Jarno Spoor gr. 6-A    29-10  Ayisha Hendriks gr. 3-A 
18-10  Fleur Konings gr. 5-B/6-B   30-10  Vinz Nijssen gr. 3-B/4-B 
21-10  Mees Essers gr. 8-A    31-10  Luuk Wijn gr. 7-A 
22-10  Djemi Manders gr. 3-B/4-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 

 
 

Eerste communie 2022 

 
Zoals altijd beginnen we voor de herfstvakantie met de opgave voor de eerste communie. 
Want het vieren van de eerste communie is meer dan het feestelijke moment. Het is ook: 
met Jezus en de Kerk op weg gaan. Daar neem je de tijd voor. Daarom starten we na de 
herfstvakantie meteen met de voorbereiding.  
Wie mee wil doen met de eerste communie in 2022, begint met het volgende: 

1. Formulier downloaden en volledig invullen  (PDF bestand) 

  
Mocht u nog vragen hebben kunt u ons mailen op communiegroep-helmond@live.nl 
  
Of bellen met Kim 06-25101581  of Patricia 06-24421726 
  
Wie niet kan downloaden of printen, kan een formulier ophalen op het parochiekantoor, 
Tolpost 1 (Jozefkerk) op woensdag of donderdag tussen 9:30 en 12:00. 
  
2) Naar de informatieavond komen 
Wij geven de informatie over de voorbereiding op ouderbijeenkomsten in de Jozefkerk. Wij 
bieden daar twee gelegenheden voor: 

•                    maandag 18 oktober om 19:30 
•                    donderdag 21 oktober om 19:30 

Let op! U kunt uitsluitend op die twee ouderavonden uw kind opgeven. Dat gaat niet per 
mail of telefoon, niet bij de priesters, en niet bij de werkgroep. En ook niet na 21 oktober. 
Wees er op tijd bij, we maken geen uitzonderingen. 

https://drive.google.com/file/d/1XyUC86-D3A80jpDItqxVudFnChWY2tp6/view?usp=sharing
mailto:communiegroep-helmond@live.nl
https://1.bp.blogspot.com/-owCynUGSLM0/YTobQiygusI/AAAAAAAADMw/yIzHPQOQWDE1MMRi6KJLpDR8Qr3Zy31TQCLcBGAsYHQ/s862/aanmelding%2BEC%2B22..jpg


Bij de ouderavond krijgt u alle informatie over de voorbereiding. U krijgt dan ook een 
kinderbijbel mee. Op de ouderavond neemt u het formulier mee, én de betaling. De 
voorbereiding kost u 55 euro. U kunt contant betalen, of pinnen, of overmaken via uw 
bank-app. 
Opmerkingen bij het opgeven.  
a) Wij verwachten van de ouders dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen. In het 
verleden is het vaker voorgekomen dat we met de ouders nauwelijks konden 
communiceren, dat e-mails niet werden begrepen, of dat de communicanten als tolk 
moesten optreden. Dat kan voor de communie in 2022 niet meer. Er zijn voor Poolse 
gelovigen en anderstalige gemeenschappen eigen vieringen en mogelijkheden. Wij willen 
voor de Nederlandstalige voorbereiding met iedereen Nederlands kunnen spreken. Helaas 
kunnen we daar geen uitzonderingen op maken. 
b) Wij zijn als parochie niet gekwalificeerd voor bijzonder onderwijs. Wij werken met 
groepen in de voorbereiding. Wij kunnen geen individuele les geven. Als een kind om 
welke reden dan ook niet mee kan doen met het gewone programma, kunnen we in 
overleg kijken wat er mogelijk is. Maar we willen het wel bij de ouderavond van u vernemen 
als uw kind gewoonlijk in een speciaal traject zit.  

  
3) Voorbereiding en vieringen 
Na de opgave gaan we met de kinderen een mooie weg met Jezus naar de feestelijke 
communieviering in 2022. 

 
De communievieringen zijn op: 

•                    zaterdag 14 mei 
•                    zaterdag 11 juni 

Wij kunnen nu nog niet zeggen in welke groep uw communicant de communie kan doen, 
of hoe laat de viering is. Dat hangt af van het aantal kinderen dat meedoet. We weten dat 
pas als alle inschrijvingen verwerkt zijn. 
Meedoen met de eerste communie betekent ook: trouw naar alle verplichte lessen en 
bijeenkomsten komen. Het kan zijn dat een kind ooit ziek is, of écht niet kan. Maar dat zal 
niet meer dan een enkele keer zo zijn. Wie te veel bijeenkomsten mist, kan helaas geen 
communie doen. Als iemand niet kan, is het netjes dat u het kind correct afmeldt. Wij 
verwachten van iedereen correcte omgangsvormen. Wij doen als parochie ons best voor 
uw kind, wij verwachten van iedereen dan ook dat we samen ons best doen. 
Welkom bij een mooie voorbereiding op de eerste communie! 
  
** Alles wat we nu organiseren en voorbereiden is uiteraard nog zeer afhankelijk van de 
ontwikkelingen rond het coronavirus. Data en mogelijkheden zijn dus onder voorbehoud 
dat het vanwege de overheden kan en mag. 
  
  
Met vriendelijke groet 

https://1.bp.blogspot.com/-rStIA7ygeiI/X47VNHMRsiI/AAAAAAAACvc/3UShFF-pcv4uM3Hy9OB3CQbkt4Sk1zDGwCPcBGAYYCw/s386/3-les8communie.gif


Patricia en Kim 
06-24421726 / 06-25101581 



 



 
 

Hallo allemaal, 
Op zaterdag 20 november willen we weer een gezellig Sinterklaasfeest organiseren in 
Wijkcentrum de Brem. 
Naast een spelen circuit, Knutselen en dansen met een DJ, willen we op deze middag 
Sinterklaas gaan verassen met jullie optredens. 
Dus zing je, bespeel je een instrument of kun je goed goochelen, jongleren en/of dansen? 
Meld je dan aan!  
Ieder Talent is welkom. 
Mail je naam, leeftijd en talent door naar info@mega-fun.nl 
Noteer de datum vast in je agenda Zaterdag 20 november 2021, Sinterklaasfeest Rijpelberg! 
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Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou? 

Volg de informatieavond op 11 oktober 

 

Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook 

pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun 

netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg een (bestands)pleeggezin. 

En dat kan heel lastig zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders 

blijven daarom hard nodig. Heb je weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou? 

 

Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien  

Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend een van de maandelijkse 

(online) informatieavonden. De eerstvolgende is op maandag 11 oktober van 20.00 tot 22.00 uur bij 

Cultuurcentrum, Marinetplein 1 in Deurne. Tijdens deze avond worden alle kanten van pleegzorg op 

een heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder over de eigen ervaring.  

 

Aanmelden  

Vrijblijvend aanmelden voor een (online) informatieavond kan via  

https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl.Ook kan je via deze link een informatiepakket over 

pleegzorg aanvragen.   

 

Meer informatie 

Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over pleegzorg, 

inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders. 

 
 
 
 
 
 

https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl/
http://www.pleegzorg.nl/
http://www.combinatiejeugdzorg.nl/


 
 
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 

Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op 

De Vlier, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 

We starten met een spectaculaire science show op 14-10-2021. 

De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, 

activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van 

de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.   

Schooljaar 2021-2022 staat in het teken van Natuurkunde. 

Werken met prisma's om licht te delen, maak kennis met UV- licht en ga op het 

puntje van je stoel zitten voor een heuse mini, indoor, vuurwerk-show!!! 

Luisteren hoe geluiden zich transporteren door vaste materialen en gassen. Laser 

Oscilloscopen tonen de frequenties die je eigen stem maakt. Kortom, we gaan 

geluidsgolven horen, zien en voelen! O ja, sorry ouders, maar de take-home van 

deze les heeft alles met GELUID te maken. Je weet misschien dat polen elkaar 

aantrekken en afstoten. Laten we dat gebruiken om dingen te laten zweven! De 

aarde is zelf ook magnetisch, wel zo makkelijk bij het maken van een kompas. 

Test je smaakpapillen op je tong om te leren over smaakgevoeligheid. Leer o.a. 

geurmonsters in reageerbuizen onderzoeken aan de hand van een aromatisch 

experiment. Onderzoek de fysica van optische illusies en houdt je hersenen voor 

de gek. Ken jij het effect van een stroboscoop? Je leert verder hoe holle en bolle 

lenzen werken en bouw je je eigen periscoop om mee naar huis te nemen. Werp 

licht op de vier jaargetijden en ontdek hoe lucht het weer beïnvloedt. Maak 

kennis met de instrumenten die meteorologen gebruiken om het weer te meten 

en kom met je eigen weersvoorspelling.  

Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en 

beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, 

analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu 

en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar 

huis om thuis verder te leren en experimenteren.  

De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 

Data van de cursus: 

Woensdag 10-11-2021 



 



 
 
 
 
 

 



 

Agenda 

20-10-2021   Studiedag QLIQ. Alle kinderen zijn vrij 

22-10-2021   Vlierpraatjes 3 

25-10-2021   Start herfstvakantie 

29-10-2021   Laatste dag herfstvakantie 

 

 

 

 

 


