Vlierpraatjes 04. 12-11-2021
Mededelingen van de school

SINTERKLAAS
Dit weekend gaat het dan toch echt weer gebeuren....Sinterklaas komt naar
Nederland...hoewel.......vanmorgen kwam een kleuter nog even heel duidelijk aangeven dat
dit nog helemaal niet zeker is omdat hij niet op de boot zit. Ik heb haar gezegd dat ik er echt
op vertrouw dat hij toch echt op tijd weer in Nederland is...Sinterklaas komt altijd😀
We gaan ervan uit dat we ondanks eventuele nieuwe coronamaatregelen die eraan zitten te
komen op school een fijne sinterklaastijd gaan beleven.

OPEN PODIUM
Vandaag hadden we weer het OPEN-PODIUM.
Helaas nog steeds zonder publiek. Het was fijn om alle kinderen weer bij elkaar te hebben en
samen te genieten van alle optredens. Voor de jongsten kinderen was het best even
spannend. Zij hadden dit nog nooit meegemaakt, maar aan de snoeten te zien vonden zij het
ook erg leuk allemaal. We hadden dan ook van alles wat, groepsoptreden, maar ook solo's,
duo's en een kleine groep van 6 die optredens lieten zien.

OUDERENQUETE
Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om de oudervragenlijst in te vullen, dan
zou het heel fijn zijn als u dit de komende dagen nog zou willen doen. Om een representatief
beeld te krijgen is het van belang dat zoveel mogelijk ouders de vragenlijst invullen.
Namens het team van de Vlier wens ik jullie allemaal een heel fijn weekend.

OUDERBIJDRAGE
Beste ouders, verzorgers
Op 1 augustus 2021 is de wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage in werking getreden. Dit
betekent dat school ouders niet langer kan verplichten tot het betalen van een financiële
bijdrage voor vieringen en speciale activiteiten, buiten het gewone lesprogramma om.
Hieronder vallen bijvoorbeeld ook het schoolreisje en/of de culturele dag.
Wij kunnen deze activiteiten niet zomaar uitvoeren omdat de normale bekostiging van de
overheid niet toereikend is. Wij krijgen daar als school namelijk geen extra geld voor. Zonder
de extra ouderbijdragen kunnen deze activiteiten in de toekomst dus niet meer doorgaan en
komt het voortbestaan van schoolreisjes en culturele dagen in het geding.
Binnenkort zult u van ons daarom, zoals gebruikelijk, een betalingsverzoek ontvangen voor
het betalen van de ouderbijdrage. We benadrukken nogmaals dat deze bijdrage vrijwillig is
en dat wij de betaling niet verplicht kunnen stellen. Ook zonder betaling zal uw kind deel
mogen nemen aan de activiteiten. Het is echter zeer de vraag hoelang we dan bijzondere
activiteiten kunnen blijven organiseren als wij daarvoor onvoldoende gelden ontvangen. We
verzoeken u daarom met klem om, als u daartoe in staat bent, de factuur te betalen.
Mocht u niet in staat zijn om het volledige bedrag in een keer te betalen, dan bieden we ook
de mogelijkheid om in termijnen te betalen.
Alvast hartelijk dank daarvoor.
Hartelijke groeten, namens de MR de OC en het team van de Vlier

INZAMELPUNT OP SCHOOL
Wat fijn dat er goed gebruik wordt gemaakt van de inleverpunten van textiel en batterijen
bij ons op school. Beide containers zitten weer vol en worden zo snel mogelijk leeggemaakt
door de organisaties. Het levert telkens een klein bedrag op voor school. Hoe meer hoe
beter voor de school en het milieu. 😀
•

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.

•

Onder de grote trap in de aula staat een textielcontainer waar textiel en oude kleding
ingeleverd kan worden.

LEERLINGENRAAD

Vandaag met het open podium hebben wij onszelf helemaal officieel voorgesteld. Daarna
hebben we Vincent uit groep 8 even in het zonnetje gezet. Vincent heeft namelijk enorm zijn
best gedaan met de e-waste actie voor onze school. Hij heeft ervoor gezorgd dat er
ontzettend veel apparaten opgehaald en ingeleverd zijn. Hij is samen met zijn moeder heel
Helmond door gegaan en heeft overal e-waste opgehaald.

Ook hebben we onze ideeënbus onthuld en een plekje in de school gegeven. Hier kunnen
alle kinderen ideeën in stoppen die we dan met de leerlingenraad gaan bespreken.
Tot zover weer een berichtje van de leerlingenraad.

Wij zijn jarig in december…….van harte
gefeliciteerd!
01-12 Daan Groenen gr. 7-B
02-12 Tess Duymelinck gr. 3-B/4-B
04-12 Jordy van der Vleuten gr. 5-A
05-12 Vince Brouwer gr. 1-B/2-B
05-12 Liz Coldeweijer gr. 5-A
05-12 Sara Grzelak gr. 4-A
07-12 Sascha van Schaijk gr. 1-B/2-B
09-12 Rowen Uijens gr. 7-B
12-12 Sofia Driessen gr. 8-A
12-12 Juna-Jayde Gademan gr. 5-A

13-12 Quintcy Bijsterveld gr. 5-A
14-12 Zarif Rahman gr. 3-B/4-B
16-12 Hafsa el Bagar gr. 3-B/4-B
18-12 Kee Verest gr. 3-A
19-12 Stijn van Os gr. 5-B/6-B
21-12 Tom Wijn gr. 5-B/6-B
25-12 Jaidey van Veen gr. 3-B/4-B
28-12 Djez van der Linden gr. 3-A
28-12 Senna Steevens gr. 5-B/6-B
29-12 Zarayda van Buuren 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

Agenda
15-11-2021

week van de prognosegesprekken groep 8

24-11-2021

informatieavond groep 7 VO

03-12-2021

Sinterklaasviering tot 12.30u

03-12-2021

Vlierpraatjes 5

