
 

 

 

                           Vlierpraatjes 04.   09-12-2022 

 

Mededelingen van de school                      

 
 
Sinterklaas 
Op maandag 5 december kwamen we er met alle kinderen achter dat er een piet bij ons op 
het podium was blijven slapen. De andere pieten en sinterklaas waren hem al kwijt. Een piet 
die aan het zoeken was haalde enorm gevaarlijke toeren uit om snel bij de slapende piet te 
komen. Juf Judith kon hem gelukkig nog net op tijd naar de trap leiden zodat hij veilig naar 
beneden kon komen.  Gelukkig werd de slaappiet op tijd wakker gemaakt door de kinderen 
om zo te kunnen helpen bij het bezoek van de sint aan onze school. Sinterklaas en zijn pieten 
werden getrakteerd op veel mooie en leuke optredens van de kinderen. Daarna ging de sint 
nog even alle klassen langs in de bovenbouw. Daar was iedereen druk bezig met de 
surprises. Die zagen er weer prachtig uit dit jaar. Er waren heel veel originele creaties bij.  
Het was een drukke, maar gezellige dag!  

 



Vandaag konden alle kinderen nog een keertje smullen van wat strooigoed want de pieten 
hadden wat zakken achtergelaten. Daar hebben we in de klassen vandaag nog even van 
genoten. 

 

 
 
 
 
Goed nieuws! 
Basisschool de Vlier is samen met Peuteraanbod De Vlier en Voor- en Naschoolse De Vlier 
(van Spring Kinderopvang) toe aan het werken naar de vorming van een gezamenlijk 
kindcentrum.  
Omdat we samen in een gebouw zitten is het makkelijk om elkaar te vinden, niet alleen 
letterlijk, maar ook om steeds meer samen te gaan werken.  
Per 9 januari 2023 zullen we dan ook "hand in hand" verdergaan als Kindcentrum de 
Vlier.  "Hand in hand" betekent dat we wel veel samen zullen werken onder een naam en 
een gebouw, maar dat zowel de school als het peuteraanbod en de BSO wel vanuit hun 
eigen organisaties aangestuurd en georganiseerd blijven.  
  
Door meer samen te werken creëren we makkelijker een doorgaande ontwikkellijn voor 
kinderen van 2 tot 13 jaar, waarin het kind centraal staat.  
De samenwerking tussen Basisschool de Vlier en Spring Kinderopvang houdt onder meer het 
volgende in: 
• Er is meerjarige afstemming over het inhoudelijke aanbod. 
• Er wordt op structurele basis met elkaar gesproken. 
• We kennen en benutten elkaars expertise. 
• Er is sprake van structurele samenwerking. 
• We werken planmatig met een afgestemde visie en afgestemde doelen. 
• De driehoek ouders-kind-kindcentrum vormt een cruciale basis in de gedeelde  
   verantwoordelijkheid over de ontwikkeling van een kind.  
Op deze manier bouwen we de komende jaren "hand in hand" verder aan de ontwikkeling 
van Kindcentrum de Vlier! 
 



Op 9 januari 2023 zal er een korte feestelijke opening plaatsvinden waar basisschool De Vlier 
en Spring Kinderopvang elkaar als ‘Kindcentrum de Vlier’ de hand schudden en het nieuwe 
logo gepresenteerd wordt. Hier ontvangt u nog nader bericht over.  
 
 

Voor nu een heel fijn weekend. 
 
 

Hartelijke groeten, ook namens het team en alle collega's van peuteraanbod en BSO de Vlier 
(Spring)  
 
 

 Hanneke van Rooij 

 
 

Kerst  
De komende weken staan er weer 
gezellige activiteiten op de 
planning. In de groepen zijn we 
begonnen met het thema: 
KLEIN  en groot. Samen hopen we 
er fijne weken van te maken. Zet de 
volgende data vast in de agenda:  

Woensdag 14 december kunt u een 
gerechtje invullen op de lijst die op 
de deur hangt bij de klas van uw 
kind.  

Donderdag 15 december is het 
Crazy Christmas Day. Kinderen 
mogen op deze dag een foute kersttrui aan of hebben een vreemd kerstkapsel.  

Donderdag 22 december is het kerstdiner van 17.30 tot 19.00 uur. Alle kinderen verzorgen 
een klein gerechtje dat we samen in de klas opeten. Zorg dat in de ochtend een bord, bestek 
en beker voorzien van naam op school is.  

Vrijdag 23 december is de kerstviering en crea. Samen staan we stil bij het thema KLEIN en 
groot en het kerstverhaal. Aansluitend hebben alle groepen in de klas een crea. Om 12.30 
uur start de kerstvakantie.  

 
 
 
 
 
 
 



 
Smartwatch  
De smartwatch krijgt steeds meer zijn opmars bij ons op school.  
Aangezien er ook smartwatches zijn waarmee gebeld kan worden en/of spelletjes gespeeld 
kunnen worden, hanteren we hiervoor dezelfde afspraak als voor de telefoons. Deze worden 
bij aanvang van de schooltijd, bij de leerkracht ingeleverd en mogen na schooltijd weer mee 
naar huis. Alleen wanneer de leerling kan laten zien dat deze smartwatch enkel gebruikt 
wordt als stappen-/hartslagteller, dan mag deze gedurende de schooldag gedragen worden.  

 
 
 
Bericht van gemeente Helmond 
Door de stijgende kosten hebben steeds meer inwoners moeite met rondkomen. De 
gemeente Helmond heeft daarom besloten om dit jaar nog meer inwoners te helpen met 
een eenmalige vergoeding voor energie. Inwoners met een (gezamenlijk) netto inkomen tot 
ongeveer 2360 euro per maand komen misschien in aanmerking. Dit is een bedrag van 
maximaal €1300,- afhankelijk van het inkomen. Het gaat om duizenden inwoners die een 
aanvraag kunnen indienen t/m 31 december 2022. 
 
 
 
 

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 29-11-2022. 
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 2022-2023 begeven we ons in de wereld van de Wetenschap 
Van aanrecht naar politieonderzoek, van elektrische apparaten naar wolkenkrabbers, van 
beveiliging naar vliegtuigen. We nemen de wetenschappers in spé mee op reis in een wereld 
vol met wetenschap. 
Vlieg samen met de Mad Scientist door de basisregels van luchtvaart en aerodynamica! Leer 
en observeer hoe verschillende modellen van papieren zweefvliegtuigen gebouwd worden 
om ten slotte je eigen aerodynamische vliegtuig te laten zweven. 
Hé speurneus, ga aan de slag als een echte detective! Leer supergoed observeren tijdens een 
zintuigentest en ontdek hoe je handschriften en vingerafdrukken kunt herkennen. Weet jij in 
welke grondsoort een voetafdruk het best te zien is? Na de absorptietest ben jij de expert!  
Scheikunde in de keuken? Het kan echt! Tijdens deze les creëer je chemische veranderingen 
met alledaagse ingrediënten, zoals vetten, suikers en koolhydraten. Spullen die je gewoon 
thuis in je keukenkastje vindt. Als de Mad Science les is afgelopen kun je dus thuis gewoon 
verder experimenteren! 



Stap in de schoenen van architecten en bruggenbouwers. Tijdens deze les test je 
verschillende structuren en leer je hoe je een sterke structuur kunt bouwen met driehoeken 
en bogen. 
Tijd voor spanning! Ontdek hoe elektriciteit werkt en laat vervolgens lampjes branden en 
zoemers buzzen in je zelfgemaakte stroomkring! We maken ook een uitstapje naar statische 
elektriciteit. Je leert wat protonen en elektronen zijn en hoe zij samenkomen in een plasma-
bol!  
Tijd voor veiligheid in deze spannende Mad Science les. Leer hoe je jouw waardevolle spullen 
kunt beveiligen tegen diefstal. Je gaat aan de slag met sloten en sleutels, geluidsmeters en te 
gekke lasersystemen! Tijdens deze les ontwerp je ook zelf een alarmsysteem dat een 
waardevolle schat moet beveiligen. 
 
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 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 11-1-2023 
Woensdag 18-1-2023 
Woensdag 25-1-2023 
Woensdag 01-2-2023 
Woensdag 08-2-2023 
Starttijd: 13:00 (lessen duren 60 minuten) 
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 
Inschrijftermijn loopt tot en met: 20-12-2022 
Deelname bedraagt € 69,50 per kind. 
 
 

 
 
 
Hallo allemaal,  
  
Mijn naam is Tess van Ansem uit groep 8b. Ik ga meedoen aan de Korte Broeken 
wedstrijd van KiKa, om geld in te zamelen voor kinderen met kanker. Deze actie loopt 
van 19 t/m 23 december, waarbij ik die dagen in een korte broek moet lopen. Brrrr, koud! 
Mocht u deze actie willen steunen of een donatie willen doen, dan kan dat via 
onderstaande link:  
https://www.kikakortebroek.nl/korte-broek-voor-kika#donationRequest=false  
Alvast bedankt!  
  
Groetjes, Tess. 

 
 
 
 
 

https://mad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com/brabant
https://www.kikakortebroek.nl/korte-broek-voor-kika#donationRequest=false


Deelname Batterijen Battle 
De uitslag van de batterijen battle is binnen en helaas is onze school niet in de prijzen 
gevallen. Wel zijn er ongelooflijk veel batterijen ingezameld, namelijk 9 volle tonnen!!!       
Dank jullie wel voor deze deelname en bijdrage. 
 
 

Wij zoeken één of twee vrijwilligers om mee te helpen in onze Bibliotheek op 
School. 
 De Bibliotheek op School (BoS) is 2x per week open, op maandag- en donderdagmiddag vanaf 
14.00 uur tot (ongeveer) 15.00 uur. 
  
Als vrijwilliger leen je de boeken uit aan de kinderen. Je werkt met het uitleensysteem van de 
‘grote’ bieb. Ook neem je de boeken in die de kinderen in de bak hebben ingeleverd. Je zet 
deze boeken weer terug in de kasten en zorgt er ook voor dat de BoS er netjes uitziet. 
  
Je hoeft niet persé ouder van één van onze leerlingen te zijn;  
als opa/oma/oom/tante/buurvrouw/enz. ben je ook van harte welkom! Het is niet de 
bedoeling dat je op elke uitleendag aanwezig bent; 1x per week is voldoende. Uiteraard 
helpen we de eerste paar keer mee, zodat je de kans krijgt om alles te weten te komen over 
het reilen en zeilen van de BoS. 
  
Lijkt het je wat? Laat even wat weten! 
Mailen mag, binnenlopen ook. 
  
Groetjes, 
Yvonne van Bussel, 
Leescoördinator 
  
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag 
y.vanbussel@devlier.nl 
 
 

Nieuwe ouders gevraagd voor GMR 

Wil je ook meedenken, meepraten en meebeslissen met het stichtingsbestuur van de 
school van je kind? 

  
Wil jij jouw steentje bijdragen aan kwaliteit, levensgeluk van kinderen, ouders en 
personeel? 
Dan zoeken we jou! 
  
Wij zijn op zoek naar nieuwe ouders die de GMR willen versterken. 
  
Wat is de GMR? 

De GMR is een belangrijk orgaan dat meedenkt, meepraat en meebeslist op 
bestuursniveau van Qliq over de belangrijke ontwikkelingen. 



Je maakt zelf geen beleid, maar kijkt mee tijdens processen zodat beslissingen of 
veranderingen voor alle betrokken de beste uitkomst hebben en het gewenste 
resultaat opleveren. 
Voorbeelden hiervan zijn; vakantiedagen, doelstellingen, manieren van lesgeven, 
koersplannen/ strategische belofte, begroting, financiële rapportages, 
personeelszaken, enzovoorts. 
Het is een plek waar veelzijdige onderwerpen de revue passeren. De kracht zit hem 
in het samen belichten. De driehoek personeel, ouders en bestuur zorgt dan ook 
voor de juiste dynamiek en balans. 
  
Wat doet de GMR? 
De GMR maakt de verbinding tussen alle scholen en Kindcentra van Qliq en 
hun MR (medezeggenschapsraad) of KCR en het Qliq primair bestuur. Momenteel 
merken we dat dit krachtiger zou mogen gebeuren om een goede samenwerking te 
hebben. Wil jij daar aan bijdragen, meld je dan vooral aan als nieuw lid. Soms geef je 
met de GMR advies en soms verleen je instemming op belangrijke besluiten. Binnen 
de GMR zijn er diverse werkgroepen waaronder onderwijs, kwaliteit, personeel en 
begroting. De GMR vergadert gemiddeld 10 avonden per jaar van 19.30-21.30 uur.  
Geïnteresseerd? 

Vergaderingen van de GMR zijn altijd openbaar en iedereen mag als toehoorder 
aansluiten. Iedere MR of KCR mag een ouder of personeelslid aanleveren als 
toehoorder. Maar behalve toehoorders zoeken we ook zeker nieuwe leden die altijd 
willen gaan aansluiten om sparringpartner te zijn van het bestuur. Lijkt het je leuk 
om een keer vrijblijvend mee te luisteren om te zien of dit bij je past?  
  
Wil je er meer over weten wanneer en hoe dit gaat, dan zijn wij per mail of telefonisch 
te bereiken: gmr@qliqprimair.nl of h.dikhoff@qliqprimair.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Wij zijn jarig in December…van harte 

gefeliciteerd!! 

     

 
01-12  Daan Groenen gr. 8-B    14-12  Zarif Rahman gr. 4-B/5-B 
02-12  Tess Duymelinck gr. 4-B/5-B   16-12  Hafsa el Bagar gr. 4-B/5-B 
04-12  Daniël van der Linden gr. 1-A/2-A  19-12  Stijn van Os gr. 6-B/7-B 
04-12  Jordy van der Vleuten gr. 6-A   21-12  Tom Wijn gr. 6-B/7-B 
05-12  Vince Brouwer gr. 1-B/2-B   25-12  Joey van Rooij gr. 1-B/2-B 
05-12  Liz Coldeweijer gr. 6-A    25-12  Jaidey van Veen gr. 4-B/5-B 
05-12  Sara Grzelak gr. 5-A    27-12  Esmé Kellenaers gr. 8-B 
07-12  Sascha van Schaijk gr. 1-A/2-A   28-12  Djez van der Linden gr. 4-A 
09-12  Rowen Uijens gr. 8-B    28-12  Senna Steevens gr. 6-B/7-B 
12-12  Juna-Jayde Gademan gr. 6-A   29-12  Zarayda van Buuren gr. 1-B/2-B 
13-12  Quintcy Bijsterveld gr. 6-A   30-12  Hailey Hendriks gr. 1-A/2-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 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

KOOK5700 

Sinds een tijdje delen wij elke week gezonde, betaalbare en lekkere recepten op de Facebookpagina 
Kook5700. Dit doen we naar aanleiding van de energiecrisis en inflatie. 
De geldzorgen en mensen in financiële problemen nemen toe. Daarnaast merken we dat mensen de 
weg niet weten in het sociaal domein: wat is er allemaal en waar kun je terecht? 
Tot slot maken mensen minder gezonde keuzes door de stress die zij ervaren. Ze leven minder 
gezond. 
  
Het delen van recepten op de Facebookpagina zorgt ervoor dat mensen gezonde en betaalbare 
maaltijden voor vier personen op tafel kunnen zetten. 
Eten verbindt! Dus willen we onze doelgroep ook verbinden met de bespaartips en adressen die er 
allemaal zijn waar zij terecht kunnen voor ondersteuning. 
Om deze mensen te kunnen bereiken willen we jou vragen om onze 
Facebookpagina www.facebook.nl/kook5700 te volgen en de recepten te delen. 
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat iedereen in Helmond elke avond een mooi gerecht op tafel 
kan zetten! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.nl/kook5700


 
 

 
 



 
 
 



 
 
 

 



 

Agenda 

22-12-2022   Kerstdiner 17.30 uur – 19.00 uur 

23-12-2022   Kerstviering 

26-12-2022   Start Kerstvakantie 

06-01-2023   Laatste dag Kerstvakantie 

11-01-2023   Haarcontrole 

20-01-2023   Vlierpraatjes 05  


