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Mededelingen van de school

Sinterklaasviering
Vandaag was het eindelijk zover. Sinterklaas kwam ons verblijden met een bezoek op school.
Lange tijd was het erg spannend of het allemaal wel zou lukken maar vanochtend mochten
we Sint en Piet welkom heten op onze school.
De groepen 1 t/m 5 hebben Sint verrast met prachtige optredens in de aula en hebben
gezellige activiteiten in de klas gedaan.

Vandaag een dagje geen rekenen, taal en spelling maar liedjes zingen en spelletjes doen in de
klas. Sint had voor deze kinderen nog een klein cadeautje bij.
De groepen 6 t/m 8 hebben erg hun best gedaan om voor elkaar prachtige surprises te
maken. Complimenten aan iedereen die hier zijn of haar best voor gedaan heeft.
Helaas voor onze groepen 7 ging het feest niet door op school. Online hebben ze elkaar
ontmoet vandaag. Zij gaan op een ander moment met elkaar surprises uitpakken.
Namens het team van De Vlier wensen wij iedereen een fijn Sinterklaasfeest.

Schoolbieb
Beste allemaal,
Onze schoolbieb is (eindelijk) weer open! We hebben hard gewerkt om de boeken (na de tijdelijke
verhuizing van eind vorig schooljaar) weer netjes op hun plek te krijgen. Sinds een aantal weken
kunnen de kinderen weer boeken lenen in de bieb.

Wanneer is de bieb open? Jullie kunnen op maandag en donderdag weer in de bieb terecht.
Aan het einde van de dag, vanaf 14.15 uur kun je nieuwe boeken komen lenen. Ook nà
schooltijd is de bieb nog open. Dan mag je samen met je vader of moeder (of alleen) een
boek uit komen zoeken.
Pasjes:
Heb je je juf of meneer al een kopie van je pasje laten maken? Dan hoef je zelfs niet eens
meer aan je pasje te denken, want dat ligt dan gewoon op school. Makkelijk toch?
Is dat niet het geval, neem dan je pas de eerste keer mee en vraag even om een kopie. Die
komt dan vanzelf bij je leerkracht terecht.
Ben je je pasje kwijt? Vraag in de bieb even om een aanvraagformulier voor een nieuwe pas.
Dat vul je in en na een paar dagen is je nieuwe pas op school.
Extra hulp. En denk je als (groot)ouder ‘Ik zou ook best wel mee willen helpen!’, dan kan dat
natuurlijk altijd. Meld je dan even bij Floor, Miranda of juf Yvonne van Bussel.
Groetjes, het bieb-team

Kerst
Nu de Sint dit weekend zijn verjaardag viert en maandag weer terug naar Spanje vertrekt is
ook de tijd van Kerst aangekomen.
Gezien de huidige Corona maatregelen kan de Kerstmarkt die op woensdag 22 december
gepland stond niet doorgaan. In de groepen staan we natuurlijk de komende weken stil bij
het Kerstverhaal. Vanaf aanstaande dinsdag starten we in de groepen met het thema Kerst.
Voor elkaar zorgen staat dit jaar centraal in al onze groepen. Zorgen voor elkaar is een mooi
en waardevol thema. Met elkaar denken we na over hoe we voor een ander klaar kunnen
staan.
De kleutergroepen doen dit vanuit het prentenboek 'Het zorgkantoor van Bram en Haas'. De
groepen 3 t/m 8 werken met het thema project 'Ik zorg voor jou'.
We zorgen met elkaar voor warme, sfeervolle weken.

De Junior Jibb+’ers 2021-2022 (vlnr van boven naar beneden); Rihanna, Damien, Maud,
Bram, Samia, Saar, Boas

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
04-12 Daniël van der Linden gr. 1-C
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

Kerstvakantie 2021 met Jibb+
Binnenkort is het weer kerstvakantie en dat betekent tijd voor leuke, sportieve activiteiten!
Vind je het leuk om lekker te bewegen? Ga dan mee schaatsen in het centrum van Helmond,
lasergamen in het donker en/of turnen in de sporthal! De Junior Jibb+’ers organiseren dit keer het
spannende spel Jachtseizoen en we sluiten de vakantie af met Koken! Wij bieden de activiteiten aan
voor kinderen uit groep 1 t/m 8 van het (speciaal) basisonderwijs.
Bekijk alle activiteiten incl. kosten, locatie en datum/tijd op www.jibbplus.nl en meld je aan!
VOL=VOL. Aanmelden kan vanaf maandag 6 december (9.00 uur) t/m woensdag 22 december 2021.
Kosten €2,50 per activiteit m.u.v. een aantal duurdere activiteiten.
Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld
(www.leergeld.nl/helmond).

Agenda
06-12-2021

Studiedag. Alle kinderen zijn vrij

24-12-2021

Alle kinderen zijn vrij

24-12-2021
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