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Mededelingen van de school 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Beste ouders, verzorgers  

De eerste periode van dit schooljaar zit er alweer op. Gelukkig kan ik terugkijken op een 
periode zonder “coronaperikelen” voor onze school.   

Helaas hebben we wel te maken gehad met een inbraak wat voor school, maar ook voor veel 
kinderen toch wel wat impact heeft gehad. Vandaag is er iemand van de verzekering op 
school geweest, nu maar even afwachten hoelang het duurt voordat we weten wat we 
vergoed krijgen. Superfijn dat we ondertussen van collega-scholen en het bestuur 
Chromebooks mogen lenen zodat de kinderen uit groep 7 weer digitaal vooruit kunnen.   

Afgelopen woensdag hebben we met al het personeel van onze stichting een collectieve 
studiedag gehad over Wereldburgerschap.  
 
 
 

 



Fijn om met elkaar, eerst binnen het team en daarna met alle andere collega’s, een 
inhoudelijk goede en inspirerende dag te hebben over dit onderwerp. Dit onderwerp komt 
bij ons op school wekelijks terug, met name in de IPC projecten en de KWINK-lessen.   

Voor nu wens ik iedereen een fijne herfstvakantie, hopelijk met droog weer zodat je er 
lekker op uit kan.   

Hartelijke groeten, namens het team van de Vlier 
Hanneke van Rooij 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal, 

Waarschijnlijk hebben jullie ons in het voorbijgaan al eens 

gezien. 

Wij zijn Anke, Leonie en Maaike en werken als 

onderwijsassistent op de Vlier. 

Dit doen we met veel plezier en we vinden het leuk dat 

we jullie eens kunnen vertellen wat wij doen. 

Zo ondersteunen wij de leerkracht in en buiten de klas.  

 

 

 

Waar je dan aan kan denken is helpen met de voorbereiding van de lessen, werken met 

kleine groepjes kinderen zodat er extra aandacht besteedt kan worden aan verschillende 

ontwikkelingsgebieden, de klas draaien zodat de leerkracht met een groepje kinderen kan 

werken of bij afwezigheid van de leerkracht. 

Dit is in grote lijnen wat wij doen, want natuurlijk komt hier nog veel meer bij kijken. 

Maar wat vinden wij het fijn om zo deel uit te mogen maken van de ontwikkeling van de 

kinderen en om ze de kans te geven eruit te halen wat erin zit en ze te leren hun kwaliteiten 

te benutten. 

Al met al is geen dag hetzelfde en voelen wij ons enorm betrokken bij de kinderen. 

 

Groetjes en tot ziens op de Vlier, 

Anke, Leonie en Maaike 



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

   

03-11  Liam van Sambeeck gr. 1-A/2-A  17-11  Noah Giepman gr. 1-A/2-A 
09-11  Jason Do gr. 5-A    18-11  Daisy van Hout gr. 8-A 
10-11  Jaliyah Belfor gr. 7-A    22-11  Stefano van de Vall gr. 7-A 
13-11  Jill van Eijk gr. 1-A/2-A   23-11  Jayden Baars gr. 4-A 
13-11  Emma Harmsen gr. 6-A   23-11  Danique Herlings gr. 4-A 
14-11  Puk Selter gr. 4-A    25-11  Liv Dankers gr. 6-A 
15-11  Lena Maliszewska gr. 1-A/2-A  26-11  Lynn Duymelinck  1-B/2-B 
15-11  Yu ter Schiphorst gr. 8-A   26-11  Esmée van de Vall 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 

 

 
 
Jibb+ Zaalvoetbaltoernooi  

In de kerstvakantie is het weer zover! Het zaalvoetbaltoernooi van Jibb+! We hebben sporthal 

Suytkade dit keer van 28 t/m 30 december vast kunnen leggen, wat betekent dat we weer lekker 

ruime speelschema’s hebben per categorie! 

Vanaf vrijdag 15 oktober gaat de inschrijving open via www.jibbplus.nl/zaalvoetbal. Er wordt 5x5 

gespeeld op 4 velden (dispensatiespelers zijn dit jaar niet toegestaan!). Per categorie mogen er 

maximaal 2 teams vanuit dezelfde organisatie meedoen. Kosten zijn €7,50 per team. 

De volgende categorieën spelen op de onderstaande data en tijden: 

 

Tijd 28-12-2021 29-12-2021 30-12-2021 

09.00-12.30 6-7 jaar gemengd 10-12 jaar jongens 8-9 jaar gemengd 

13.00-17.00 10- 12 jaar meiden 13-15 jaar meiden 13-15 jaar jongens 

13.00-17.00   16+ meiden 16-18 jaar jongens 

Let op: tijden zijn onder voorbehoud, de dagen en dagdelen niet. 

Mochten jullie vragen hebben, dan kun je deze stellen via straatvoetbal@jibbplus.nl of 0492-347071. 

 

 

 

 

http://www.jibbplus.nl/zaalvoetbal
mailto:straatvoetbal@jibbplus.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 



 

 
UrbanMatterz Indoor Edition // 28-11-2021 
Op zondag 28-11 wordt de parking van We-Jump en KidsPlaza helemaal omgetoverd 
naar een Urban Sports&Culture festival. Er zijn vele urban sports te bekijken en te 
beoefenen, maar je kunt ook genieten van urban culture in de vorm van muziek, dj’s, 
graffiti, expo’s en dance. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om te genieten van lekker eten en 
drinken tijdens ons festival. 
 
Sports: BMX, skateboard, skate, steps, freerunning, trampoline, 3x3 streetball, streetsoccer 
Culture: Dance, music, graffiti workshops, expo, food & drinks 
 
Voor 2,50 euro per persoon (zowel kinderen als ouders betalen entree voor de hele dag) zijn alle 
onderdelen vrij toegankelijk. Inschrijven voor de workshops kun je ter plekke, gedurende de hele dag 
doen. 
Het is mogelijk om entree aan de deur te betalen, of om je entree vooraf al aan te schaffen 
via https://www.sportencultuurhelmond.nl/activiteit/220585/urbanmatterz-indoor-urban-sports-
culture-festival 
  
Urban Dance Battle Brabant 
In januari 2022 start er een gaaf dansproject in regio Helmond en omstreken. Er starten lessen voor 
de Urban Dance Battle Brabant. Dit is een groot opgezette Brabantse Dans competitie, waarbij Unity 
Eight, in samenwerking met Jibb+, Cultuur Contact en Jeugdsportfonds, de kartrekker is. Kinderen en 
jongeren tussen de 8 en 12 jaar en tussen de 13 en 16 jaar kunnen zich opgeven voor 11 weken 
danslessen van een echte dansschool, waarbij ze toewerken naar een echte battle tijdens de regionale 
finale. Zie de flyer in de bijlage voor meer informatie en voor uitgebreidere informatie kun je kijken 
op www.urbandancebattle.nu; deze site even goed door, dat geeft een hoop verduidelijking! 
Onze collega’s van Jibb+ brengen hiervoor nog een poster naar school, of hebben dit al gedaan. 

 

Voor groep 2 en 3 is er vanaf dit jaar een speciaal naschools programma georganiseerd door 

Jibb+,  de Jibb+ Beweegboost. Het gaat om bewegingslessen met als doel de motoriek van de 

deelnemers een ‘boost’ te geven. Het programma duurt 10 weken en naast de grove motoriek staat 

ook kennismaken met verschillende sporten centraal. Verder krijgen de deelnemers elke week ook 

leuke bewegingsspelletjes en tips voor thuis mee 

 

https://www.sportencultuurhelmond.nl/activiteit/220585/urbanmatterz-indoor-urban-sports-culture-festival
https://www.sportencultuurhelmond.nl/activiteit/220585/urbanmatterz-indoor-urban-sports-culture-festival
http://www.urbandancebattle.nu/


 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

Agenda 

25-10-2021   Start herfstvakantie 

29-10-2021   Laatste dag herfstvakantie 

02-11-2021   Oudergesprekken groepen 1 t/m 8 

03-11-2021   Haarcontrole 

04-11-2021   Oudergesprekken groepen 1 t/m 8 

12-11-2021   Vlierpraatjes 4 

 

 

 

 

 


