Vlierpraatjes 09. 14-01-2021
Mededelingen van de school

En toen was het dan ineens
zover..... de laatste werkdag
van meneer Rien.
Afgelopen woensdag 13
januari was officieel de laatste
werkdag van meneer Rien.
Hij mag nu van zijn
welverdiende pensioen gaan
genieten.
Wat hadden we ons dat anders
voorgesteld en wat had hij
deze dag ook graag op een
andere manier in willen vullen,
maar helaas konden we er
door de coronamaatregelen
geen fijn feestje van maken.
Toch hebben we hem gisteren
even op een gepaste manier in
het zonnetje gezet. De
kinderen die bij de
noodopvang zaten gaven hem
een applausje en zorgden
ervoor dat hij die mooie
slingers om zijn nek kreeg.

Meneer Rien heeft afgesproken dat, zodra het weer kan hij terugkomt naar school, om op
een goede en gezellige manier afscheid te nemen van de kinderen en de collega's.
Wij willen meneer Rien in ieder geval heel ontzettend bedanken voor alles wat hij al die
jaren op onze school voor kinderen, ouders en collega's heeft betekend. Wij bewonderen
zijn inzet die hij echt tot aan de allerlaatste minuut heeft getoond.
Gelukkig gaan we hem allemaal nog terugzien voor het echte afscheid. Daar kijken we naar
uit!!!

Wij zijn jarig in januari…….van harte gefeliciteerd!
Twee leerlingen zijn in december jarig geweest maar in januari op school begonnen. Ook hun willen
wij nog van harte feliciteren.
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Vince Brouwer gr. 1-B
Sascha van Schaijk gr. 1-B
Chelsea van Stiphout gr. 6-A
Joey Wijn gr. 3-A
Thorben Verbakel gr. 1-A/2-A
Emy van den Wildenberg gr. 1-A/2-A
Sven Timmermans gr. 1-B
Caithlin Geurts gr. 8-A
Selena Smit gr. 5-A
Yentle Verhees gr. 6-A
Lars Dirks gr. 6-A
Djustin Henraath gr. 8-A
Alan Klimek gr. 2-B/3-B
Martin Klimek gr. 1-A/2-A
Hania WilKosz gr. 1-A/2-A
Bo Wassink gr. 4-B/5-B
Sefanya Pattianakotta gr. 6-B
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Brain Manders gr. 7-B/8-B
Lotte van Os gr. 2-B/3-B
Vera van Buuren gr. 6-B
Milan Peelen gr. 6-B
Anne van Oorschot gr. 4-B/5-B
Artemisa Dida gr. 2-B/3-B
Luka Gordebeke gr. 7-A
Tessa Bakker gr. 1-A/2-A
Jersey Ter Burg gr. 7-B/8-B
Zoë Derkx gr. 7-B/8-B
Elle Gijsbers gr. 7-B/8-B
Jille van Liempt gr. 6-A
Mekaeyla Melaan gr. 6-A
Amy van Bussel gr. 6-B
Loïs van Bussel gr. 6-A
Lucy Goedhart gr. 2-B/3-B
Suze Kepser 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

Buiten Sporten met Jibb+
Mis jij het spelen en sporten met je vriendjes en vriendinnetjes op school? Dan hebben wij
iets supergaafs voor jou!
Vanaf 18 januari gaan wij ‘Buiten Sporten met Jibb+’ voor groep 3 t/m 8.
Ben je klaar met je schoolwerk thuis? En wil je even lekker bewegen? Geef je dan op!
Op maandag, dinsdag en donderdag geven wij een gave beweegles in de buitenlucht.
Speciaal voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8 en gratis. We starten om 15 uur en iedere
andere locatie in Helmond.
Programma ‘Buiten Sporten met Jibb+’:
Dag
Maandag

Tijdstip*
15.00 – 16.00 uur

Locaties
Rood-Wit ’62 / Brandevoort
Mulo Baseball & Softball /
Dinsdag
15.00 – 16.00 uur
Mierlo-Hout
Donderdag
15.00 – 16.00 uur
Swift Helmond
* Bij veel aanmeldingen, gaan we een tweede moment aanbieden van 16.00 – 17.00 uur.

Opgeven
via https://www.sportencultuurhelmond.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=82&types%5B
0%5D=40&sort=name.
En vergeet niet om jouw vriendje of vriendinnetje te vragen om ook mee te doen!
dag op een

Agenda
25-01-2021

Oudergesprekken gr. 1-2 digitaal

28-01-2021
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