Vlierpraatjes 10. 28-01-2021
Mededelingen van de school

Kijkje bij de noodopvang op de Vlier
Elke dag komen er kinderen uit alle groepen naar school toe omdat de ouders
vanwege hun cruciale beroep niet in staat zijn om de kinderen thuis op te
vangen.
Een aantal collega’s, aangevuld met onze stagiaires, begeleiden deze kinderen
op school gedurende de opvangtijden.
In de ochtend wordt er gewerkt aan het schoolwerk. Deze kinderen volgen
hetzelfde programma als de kinderen die thuis hard aan het werk zijn. De
kinderen nemen ook deel aan de online lessen en gesprekjes via de meet.
In de middag is er uiteraard een luchtiger invulling. Op allerlei manieren maken
ze er iets gezelligs van met elkaar. Kijk maar naar de foto’s hieronder!
We vinden het ontzettend fijn dat juf Romy, juf Leonie, juf Anke, juf Maaike,
juf Yente, juf Indy, juf Senna, juf Myron, meneer Max, meneer Tim en in de
eerste weken ook meneer Rien en meneer Thomas dat werk bij ons uit
handen nemen zodat de leerkrachten zich kunnen blijven focussen op het
onderwjs aan de eigen groep.
Volgende week nemen we een kijkje thuis bij een aantal kinderen om te zien
hoe dat zij thuis hard aan het werk zijn.

Wij zijn jarig in februari…….van harte gefeliciteerd!
01-02
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05-02
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05-02
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07-02
07-02
08-02
10-02
12-02
13-02

Levi de Ruijter gr. 2-B/3-B
Mila Spoor gr. 1-A/2-A
Lizzy Nijssen gr. 5-A
Stephanie van Wetten gr. 1-A/2-A
Noa Bakker gr. 5-A
Evi van Berlo gr. 3-A
Ryan van Hoof gr. 2-B/3-B
Avery Kuijten gr. 3-A
Luiza Rzeszotarska gr. 4-A
Norbert Rzeszotarski gr. 3-A
Kiki Berkers gr. 3-A
Anthony Doe gr. 8-A
Luca Spoor gr. 2-B/3-B
Nadia Sopel gr. 1-B

14-02
15-02
19-02
20-02
22-02
22-02
22-02
23-02
23-02
24-02
25-02
26-02
28-02

Lyem Kempen gr. 3-A
Djenna van der Els gr. 4-A
Joey van Eijk gr. 3-A
Teun Aarts gr. 6-A
Nina Kamp gr. 2-B/3-B
Tjeu Tonnaer gr. 7-B/8-B
Sophie Vincent gr. 3-A
Miran Sahinoglu gr. 8-A
Theun Schriks gr. 7-A
Tommie Westerlaken gr. 7-B/8-B
Cecyllia Visser gr. 6-A
Danley Verhagen gr. 1-B
Luciano van de Vall 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
04-02-2021

Rapport groep 8

08-02-2021

Advies groep 8

09-02-2021

Advies groep 8

10-02-2021

Advies groep 8

11-02-2021

Vlierpraatjes 11

