Vlierpraatjes 06. 19-11-2020
Mededelingen van de school

Inschrijven
Is uw zoon of dochter (bijna) drie jaar? Schrijf hem/haar dan zo snel mogelijk in, zodat we op
school op tijd weten welke kinderen er wanneer gaan instromen. Veel ouders denken dat dit
automatisch gaat wanneer er al een broertje of zusje op school zit. Helaas is dit niet zo.
U kunt hiervoor een inschrijfformulier opvragen bij juf Tanja t.jonkers@devlier.nl of
telefonisch contact opnemen met ons (tel.: 0492-513452).
Mocht u mensen in uw omgeving kennen waarvan de kinderen bijna 3 jaar zijn, dan zijn
ook zij van harte welkom om een oriënterend gesprek te voeren en een rondleiding te
krijgen bij ons op school.

Rapportage groep 3 tot en met 7
Aankomende week zullen de kinderen uit groep 3 tot en met 7 hun eerste rapport krijgen.
Zoals u weet zijn wij vorig jaar gestart met IPC en dit jaar zijn we gestart met de nieuwe
methode voor rekenen en lezen (Getal & Ruimte en Estafette). Dit zorgt ervoor dat we het
rapport zoals we dat hadden, niet meer goed kunnen invullen.
Normaal wordt een methode in de loop van een aantal jaren geïmplementeerd. Er wordt
gestart in groep 3 en de methode gaat mee naar groep 4, enz.
Onze vorige methode viel vanaf dit schooljaar weg waardoor we genoodzaakt waren schoolbreed te starten met de nieuwe methodes. Waar cijfers op dit moment niet het juiste beeld
geven, willen wij met een korte beschrijving van het proces ervoor zorgen dat u een beeld
krijgt van waar uw kind op dit moment staat.
Omdat wij er als team graag voor willen zorgen dat we het rapporteren goed weg gaan
zetten, op een manier dat past bij onze kinderen en past bij de visie van school, zult u dit jaar
meerdere veranderingen in het rapport tegen gaan komen, voordat er een definitief nieuw
rapport komt.
U ontvangt bij het rapport een begeleidende brief waarin de aanpassingen verder toegelicht
worden.
Mochten hier vragen over zijn, stelt u ze gerust aan de leerkracht van uw kind.

Sinterklaas
Gelukkig is Sinterklaas ondanks de Corona weer aangekomen in
Nederland. We hebben hem gesproken en hij wil ook dit jaar
heel graag op bezoek komen bij ons op de Vlier. We zijn
drukdoende om samen allerlei plannen te maken om er
voor de kinderen een leuke dag van te maken.

Mededeling van de oudercommissie
Hallo ouders van de Vlier,
Kerst is ook weer in aantocht en de O.C. Kerstwerkgroep is alweer bezig met de
voorbereidingen.
Afgelopen schooljaar hebben wij, dank zij een van onze leden, allemaal bomen geschonken
gekregen…maar deze bomen moeten natuurlijk ook mooi opgetuigd kunnen worden in
december.
Nu onze vraag aan jullie… heeft u nog ballen/ slingers / lichtjes etc. voor in de
kerstboom liggen waar u niks meer mee doet? Dan zijn wij er erg mee geholpen
en u er dankbaar voor. U kunt deze dan met uw kind meegeven naar school.
Mocht het veel zijn wat u heeft, dan kunt u het bij Loes bij de balie neerzetten.
Er mogen nog steeds geen ouders in school, vandaar….
Graag op de doos vermelden: OC Kerst
Alvast bedankt!
OC werkgroep Kerst

Wij zijn jarig in december…….van harte gefeliciteerd!
01-12
02-12
03-12
04-12
05-12
05-12
09-12
12-12
12-12
13-12

Daan Groenen gr. 6-B
Tess Duymelinck gr. 2-B/3-B
Eva van Oorschot gr. 7-B/8-B
Jordy van der Vleuten gr. 4-A
Liz Coldeweijer gr. 4-A
Sara Grzelak gr. 3-A
Rowen Uijens gr. 6-B
Sofia Driessen gr. 7-A
Juna-Jayde Gademan gr. 4-A
Quintcy Bijsterveld gr. 4-A

14-12
16-12
16-12
18-12
19-12
21-12
25-12
28-12
28-12
30-12

Zarif Rahman gr. 2-B/3-B
Hafsa el Bagar gr. 2-B/3-B
Jelle Bakker gr. 8-A
Kee Verest gr. 2-B/3-B
Stijn van Os gr. 4-B/5-B
Tom Wijn gr. 4-B/5-B
Jaidey van Veen gr. 2-B/3-B
Djez vd Linden gr. 1-A/2-A
Senna Steevens gr. 4-B/5-B
Julien Lixon gr. 8-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

Beste voetballers en voetbalsters,
Er komt een vette voetbalactiviteit aan! Helaas kunnen we het door de maatregelen niet
organiseren zoals we gewend zijn, maar we gaan een vet event neerzetten voor onze
(zaal)voetballiefhebbers!
Het wordt een 2vs2 event, voor zowel jongens als meiden! We hebben de doelgroepen wel
aan moeten passen, die ook goed aansluit bij deze stijl van voetballen en past binnen tijden
van de zaal. Gecombineerd met de maatregelen die gelden, zijn we tot de volgende
doelgroepen en tijden gekomen.
De volgende doelgroepen kunnen zich inschrijven: (let op, de opening van het inschrijven is
verplaatst van maandag 16 november naar vrijdag 20 november!)
10-11 jaar // 09.30-12.00
12-13 jaar // 09.30-12.00
14-15 jaar // 13.00-15.30
16-17 jaar // 13.00-15.30
Jongens spelen op dinsdag 29-12-2020
Meiden spelen op woensdag 30-12-2020
Wat is belangrijk?
- Je mag inschrijven met maximaal 2 speelsters/spelers
- Elk team moet verplicht een leider of leidster hebben
- De team die spelen, blijven in de zaal waar de velden liggen
- De tribune en kleedlokalen zijn dicht
- Teams krijgen vaste plekken aangewezen wanneer ze niet spelen
- Coaches krijgen vast plekken aangewezen van waar ze mogen coachen
- Er is geen publiek toegestaan
Meer exacte informatie en protocollen om ons evenement corona proof te houden ontvangen
de deelnemers na het aanmelden.
LET OP: we kunnen dus helaas veel minder teams/deelnemers kwijt dan we gewend zijn, dus
zorg dat je snel inschrijft als je met jouw team mee wil doen.
Inschrijven kan vanaf vrijdag 20 november via:
www.jibbplus.nl/zaalvoetbal-2020/

Agenda
25-11-2020

info-avond gr. 7 VO

26-11-2020

1e rapport gr. 3 t/m 7

03-12-2020

Vlierpraatjes 7

