Vlierpraatjes 15. 22-04-2021
Mededelingen van de school

Sportdag
Beste ouders,
Op woensdag 26 mei hebben we onze jaarlijkse sportdag.
Achter de schermen zijn we heel druk bezig om er voor al
onze leerlingen een gezellige, sportieve dag van te maken!
Het is nu niet mogelijk om een ‘traditionele’ sportdag te
houden, maar we denken dat we een erg leuk alternatief
hebben gevonden!
We houden u op de hoogte!
Werkgroep Sportdag

Eindtoets groepen 8
De eindtoets, Route 8, gaan de leerlingen van de groepen 8
op woensdag 28 april maken.
In dit bijzondere schooljaar zijn we trots op onze groepen 8.
We wensen ze alvast veel succes bij het maken van de
eindtoets. Zet 'm op!!

Ouderbijdrage
Wat fijn dat verschillende ouders positief hebben gereageerd op de mededeling over de
ouderbijdrage in Vlierpraatjes 12 en alsnog hun ouderbijdrage hebben voldaan.
Mocht u de ouderbijdrage nog niet hebben betaald, dit kan op bankrekeningnummer
NL50 RABO 0115 1733 66 t.n.v. Bs. De Vlier onder vermelding van de voor- en achternaam
van uw kind(eren) en in welke groep uw kind(eren) zit(ten).

Inschrijven
Is uw zoon of dochter (bijna) drie jaar? Schrijf hem of haar dan zo snel mogelijk in, zodat er
zeker een plekje voor hem/haar kan worden gereserveerd. U kunt hiervoor een
inschrijfformulier opvragen bij de leerkrachten of de directie, of telefonisch contact
opnemen met ons.
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 ontvangen bij de basisschool de Vlier.

Wij zijn jarig in mei…….van harte gefeliciteerd!
01-05
01-05
02-05
04-05
04-05
07-05
08-05
08-05
09-05
11-05
11-05
11-05
14-05
14-05
15-05

Zaya Lavrijsen gr. 5-A
Noah Verwey gr. 6-A
Noëlla Koevoets gr. 1-B
Bram van Bussel gr. 4-B/5-B
Dean van de Weijer gr. 1-A/2-A
Déwin van Hout gr. 5-A
Anouk van Deursen gr. 4-A
Boyd Nelissen gr. 4-A
Renske van Stiphout gr. 7-B/8-B
Romy Kruisbrink gr. 1-B
Lorena Leenders gr. 1-A/2-A
Vince van Moorsel gr. 3-A
Fleur Fransen gr. 7-B/8-B
Fenna Vincent gr. 1-B
Jaydie van Stiphout gr. 3-A

17-05
17-05
18-05
19-05
20-05
21-05
21-05
21-05
23-05
24-05
25-05
28-05
28-05
29-05
30-05

Sten Duymelinck gr. 4-B/5-B
Linn Groenen gr. 2-B/3-B
Jaimy Leijten gr. 1-B
Maud Melis gr. 7-B/8-B
Jaelynn Bartelsman gr. 7-B/8-B
Sara Lagowska gr. 6-A
Maya Smulders gr. 1-A/2-A
Wessel Wilms gr. 8-A
Vive Reinders gr. 1-B
Ruben Winckens gr. 6-A
Willem Berends gr. 8-A
Lizzy Dirks gr. 4-A
Juul Schriks gr. 5-A
Ghizlane el Bagar gr. 6-B
Finn van der Steeg gr. 6-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

Helmond Hangout
Helmond Hangout is hét platform met online activiteiten voor kinderen en jongeren uit
Helmond. Tot eind mei kunnen jongeren hier helemaal gratis de leukste online events,
workshops, demo’s, Q&A’s, games en nog veel meer andere activiteiten boeken.
Het is voor de jongeren uit Helmond juist nu van groot belang dat de workshops (hangouts)
voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit Helmond toegankelijk zijn. In deze
coronaperiode waarin er voor de jeugd helaas erg weinig te doen is zijn deze gratis
activiteiten een welkome aanvulling.

HELMOND HANGOUT
Op www.helmond-hangout.nl boek je als jongeren uit Helmond helemaal gratis de leukste
online activiteiten. De hangouts zijn onderverdeeld in drie categorieën: 6 t/m 12 jaar, 13 t/m
18 jaar en alle leeftijden. Voorbeelden van hangouts die geboekt kunnen worden:
• Virtuele tour en Q&A met de Politie Helmond
• Kickbokstraining en Q&A met Nieky en Geraldo Holzken
• Koken met Jermain de Rozario en zijn kinderen
• Workshop songwriting met Dave Vermeulen
• Workshop armbandjes maken met BBOX Bijoux
• En nog veel meer activiteiten
Bekijk het hele aanbod op www.helmond-hangout.nl

Agenda
27-04-2021

Koningsdag. Alle kinderen zijn vrij

03-05-2021

Start meivakantie

13-05-2021

Hemelvaartsdag

14-05-2021

laatste dag meivakantie

24-05-2021

Tweede Pinksterdag

26-05-2021

Sportdag gr. 1 t/m 8

27-05-2021

Vlierpraatjes 16

