Vlierpraatjes 18. 24-06-2021
Mededelingen van de school

“KAMPWEEK” GROEP 8
Deze week stond het veelbelovende kamp van groep 8 op de planning. Door corona helaas
niet met overnachting, maar, zoals we al bijna 1,5 jaar hier op de Vlier zeggen; wij denken in
mogelijkheden!
Daardoor ontstond een week met gevarieerde activiteiten, waar ook hier de groep 8-ers het
ultieme kampgevoel van kregen. We zijn de week nat gestart; zowel door de regen als 't
kanaal, waar we bij kanovereniging 'De Helmvaarders' kennis mochten maken met het
kanoën. Hoewel meer kinderen ín het water lagen, dan erop vaarden, hebben we erg
gelachen. Vervolgens hebben we een speurtocht in de stad gedaan en sloten we af met een
lunch (waar een superdeluxe Italiaans ijsje niet ontbrak).

Dinsdag zijn we een stukje verder gefietst, naar outdoor centrum 'Liever Buiten', in Deurne.
Naast het schattige kraambezoek aan de kalfjes (ahh...) hebben de kids zich ook van hun
actieve kant laten zien. Roulerend in groepjes gingen ze paintballen, bumpervoetballen en
hebben ze een boerenzeskamp mét quiz gedaan (waar ze er met z'n allen van overtuigd
waren dat koeien toch ECHT 6 uiers hebben!).
Eenmaal thuis hielden de kinderen een korte pauze, want om half 6 werden zij weer op
school verwacht voor een culinair hoogstandje. De tafels stonden gedekt voor een BBQ en na
dit fantastische avondmaal had groep 8 nog maar één wens... slapen na deze vermoeiende
dag? Nee hoor! Verstoppertje in de school was onze knallende afsluiter.
Woensdag hebben we het rustiger aan gedaan. Een rondleiding door het Kasteel van
Helmond (door "onze" meneer Ger!) En een speurtocht door de kelders. Om 12.30 was de
dag voorbij, zodat de kinderen hun energie kunnen sparen voor de laatste dag, waarbij we
het kamp spectaculair afsluiten in Toverland!

Informatie van de oudercommissie:
SCHOOLFOTOGRAAF
Wanneer : Dinsdag 6 juli a.s.
Foto-achtergrond : Witte muur voor de individuele foto’s.
Voor de klassenfoto zijn onderstaande kledingadviezen belangrijk.
Liefst wat kleurrijks en niet te veel blauw/zwart aandoen want de foto wordt met mooi weer
buiten genomen.
Broertje/zusje foto : Dit jaar worden er geen broer/zussen foto’s gemaakt.
Let op :
U bestelt eenvoudig de foto’s via internet door middel van de inlogcode en het wachtwoord
dat uw kind na ongeveer 1 week meekrijgt op school. Ook dit jaar is de groepsfoto weer voor
alle kinderen gratis, ook als u verder niets bestelt. Alle bestellingen die binnen 1 week zijn
geplaatst worden kosteloos op school bezorgd vóórdat de zomervakantie begint.
INFORMATIE VOOR GROEP 8 : De afscheidsfoto wordt dit jaar gemaakt op een trampoline
met een “ green screen”. Misschien voor de meisjes de tip om hiermee rekening te houden
met het dragen van een korte rok of jurk.
Voor heel groep 8 geldt: de kinderen mogen geen groene kleding of accessoires dragen (ook
geen veters, embleem, etc.)
Namens de OC Werkgroep Schoolfotograaf

Wij zijn jarig in juli…….van harte gefeliciteerd!
04-07
05-07
08-07
11-07
12-07
12-07
16-07
20-07

Lizzy Bijsterveld gr. 8-A
Eva Hemgenbergs gr. 6-B
Sam Smit gr. 4-B/5-B
Leroy van Wieringen gr. 2-B/3-B
Daymian de Jong gr. 1-B
Juul van der Krul gr. 6-A
Cas Iwanicki gr. 7-A
Guus van Dijk gr. 8-A

20-07
21-07
21-07
21-07
27-07
28-07
29-07

Mees van Dijk gr. 8-A
Justin Huijs gr. 7-B/8-B
Sanne van der Poel gr. 7-B/8-B
Aliyah Rayhaman gr. 1-B
Damiën de Ruijter gr. 7-B/8-B
Julia Rusiecka gr. 3-A
Brent Smulders gr. 7-B/8-B

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
25-06-2021

groep 8 vrij

02-07-2021

Studiedag. Alle kinderen vrij

06-07-2021

Schoolfotograaf

08-07-2021

Laatste rapport

08-07-2021
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