
 

  

                           Vlierpraatjes 06.   17-12-2021 

 

Mededelingen van de school 

 
 
Beste ouders, verzorgers 
 
 
en zo komt kalenderjaar 2021 wederom onverwachts weer tot een einde op school...... 
 
Gelukkig hebben we er vandaag met een naar voren gehaalde kerstviering in de groep een 
fijne dag met elkaar van gemaakt. Wat was het leuk om vanmorgen alle kinderen feestelijk 
gekleed op school te zien. Chique pakken, mooie jurken, grappige kersttruien, toffe kapsels. 
Ook de ontbijttrommels waren gevuld met lekkere dingen voor het kerstontbijt. Gezellig met 
elkaar aan lange feestelijk gedekte tafels kletsen. Een haardvuurtje op het digibord en 
sfeervolle kerstmuziek op de achtergrond zorgden voor een fijne ontspannen sfeer bij het 
ontbijt. Daarna hadden de leerkrachten allerlei leuke activiteiten in de klas georganiseerd.  

Als verrassing had de oudercommissie het met de  kunnen regelen dat de kinderen 
nog een lekker worstenbroodje, een koekje en een beker chocolademelk kregen.  
TOP geregeld!!!  
 

 



De groepen 7 hadden vandaag de afsluiting van het ROTS en WATER traject. Alle kinderen 
mochten vandaag een plankje doorslaan met daarop hun eigen persoonlijke doel. Bij 
iedereen gelukt!!! Trots op deze kinderen.  
 

 
 
Aankomende week dus zoals gezegd een schoolvrije week en daarna begint de echte 
kerstvakantie. 
 
Via deze weg wil ik u, namens het hele team van de Vlier, alvast hele fijne feestdagen 
wensen. Veel geluk en gezondheid voor 2022. Laten we hopen dat we elkaar op maandag 10 
januari weer op school terug gaan zien.  
 
 

 
 
Hartelijke groeten 
 
Hanneke van Rooij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Wij zijn jarig in januari……van harte gefeliciteerd! 

 
 
01-01  Chelsea van Stiphout gr. 7-A    20-01  Lotte van Os gr. 3-B/4-B 
03-01  Joey Wijn gr. 4-A     21-01  Vera van Buuren gr. 7-B 
04-01  Sven Timmermans gr. 1-B/2-B    21-01  Milan Peelen gr. 7-B 
04-01  Thorben Verbakel gr. 1-A/2-A    23-01  Anne van Oorschot gr. 5-B/6-B 
04-01  Emy van den Wildenberg gr. 1-A/2-A   24-01  Artemisa Dida gr. 3-B/4-B 
10-01  Selena Smit gr. 6-A     25-01  Luka Gordebeke gr. 8-A 
10-01  Yentle Verhees gr. 6-A     26-01  Tessa Bakker gr. 1-A/2-A 
12-01 Kyra Steevens gr. 1-C    27-01  Zoë Derkx gr. 8-A 
14-01  Lars Dirks gr. 7-A     29-01  Jille van Liempt gr. 7-A  
14-01  Alan Klimek gr. 3-B/4-B    30-01  Wess Panhuijzen gr. 1-B/2-B 
14-01  Martin Klimek gr. 3-A     31-01  Amy van Bussel gr. 7-B 
14-01  Hania Wilkosz gr. 1-A/2-A    31-01  Loïs van Bussel gr. 7-A 
18-01  Bo Wassink gr. 5-B/6-B    31-01  Lucy Goedhart gr. 3-B/4-B 
19-01  Sefanya Pattianakotta gr. 7-B    31-01  Suze Kepser gr. 8-A 
20-01  Vesper Heldens gr. 1-A/2-A    31-01  Tomasz Lagowski 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 

 
 

Activiteiten voor kinderen in januari 2022 in het Annatheater Helmond 

 

Vrijdag 7 en zaterdag 8 januari: Talenten gezocht voor “Op de planken met Anna” in 

de Kerstvakantie! 

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 januari organiseert het Annatheater twee dagen vol theaterplezier 

voor jongeren en kinderen! 

Op vrijdag gaan we met het verhaal aan de slag. Zaterdag spelen we de hele dag toneel en 

’s avonds hebben we een voorstelling, in een echt theater met alles er op en er aan. Vanuit 

een spannend verhaal gaan we een flitsend toneelstuk maken. We gebruiken alle kleuren 

licht en projecties van kasteelzalen en griezelige bossen! 

 

Kom in het Annatheater in de spotlights staan! 

 

Wanneer: vrijdag 7 van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdag 8 januari van 10.00 tot 21.30 uur 

Waar: Annatheater Helmond 

Voor wie: kinderen vanaf groep 5 en jongeren 

Wat kost het: € 20,00 

Voorstellingen: zaterdag 8 januari om 19.00 uur en om 20.30 uur 

GEÏNTERESSEERD? Kijk op onze site: www.annatheater.nl of neem contact op met Lavínia 

Germano: telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl 

Op de planken met Anna is mede mogelijk gemaakt door  Cultuur Contact 

Vanaf 12 januari: Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool Annatheater  
 
Speel je thuis weleens dat je een popster, een held of de baas van de wereld bent? Kom dan 

eens in het theater toneelspelen! 

Vanaf woensdag 12 januari beginnen de cursussen op onze Jeugdtheaterschool weer.  

Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen. De lessen worden op 

woensdagen en donderdagen gegeven. 

“Jij hebt mij meer dan alleen toneelspelen geleerd; dankzij jou kan ik beter voor een groep 

spreken, heb ik meer controle over mijn lichaam en kan ik mijn emoties beter laten zien” 

(Emma, 17 jaar) 

Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288. 

Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool 

Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond. 
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Telefoon: 0492-475255 
info@annatheater.nl ; www.annatheater.nl 
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Agenda 

20-12-2021    Start Kerstvakantie 

07-01-2022    Laatste dag Kerstvakantie 

12-01-2022    Haarcontrole 

14-01-2022    Vlierpraatjes 7 

 

 

 

 

 


