
 

  

                           Vlierpraatjes 19.   08-07-2021 

 

Mededelingen van de school 

 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
Graag delen we met u de groepsverdeling voor komend schooljaar. We hebben wederom 
weer 12 groepen kunnen formeren met prettige leerlingaantallen.  
Het was dit jaar een grotere puzzel dan ooit tevoren, maar gelukkig hebben we het plaatje weer 
rond en instemming van de MR en kunnen we gaan starten.  
 
 

• De ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 ontvangen een mail vanuit juf Tanja met 
daarin de informatie over de groep waarin hun kinderen volgend jaar komen. 

• De huidige groep 2/3 wordt komend jaar groep 3/4 
• De huidige groep 3 wordt groep 4. 
• De huidige groep 4 wordt groep 5. 
• De huidige groep 4/5 wordt groep 5/6. 
• De huidige groep 5 wordt groep 6. 
• De huidige groep 6a wordt groep 7a. 
• De huidige groep 6b wordt groep 7b. 
• De huidige groep 7 van groep 7/8 en de huidige groep 7 worden samen groep 8 

komend schooljaar.  

 
  
groep 1         Juf Els en juf Maaike 
groep 1/2a   Juf Iris 
groep 1/2b   Juf Tanja en Juf Yvonne van Bussel 
groep 3         Juf José en juf Ingrid 
groep 3/4     Juf Sissie en Juf Yvonne van Kuylenburg 
groep 4         Juf Lieke en meneer Tim 
groep 5         Juf Christel (en juf Tanja op dinsdag) 
groep 5/6     Juf Marielle (en juf Petri op dinsdag) 
groep 6         Juf Cindy (en juf Eefje op woensdag) 
groep 7a       Juf Esmee 
groep 7b       Juf Romy en juf Louise 
groep 8         Juf Judith (en juf Petri op woensdag) en meneer Bas  

 



De interne specialisten hebben we gelukkig ook weer tijd en ruimte kunnen geven om vanuit 
hun expertise aan de ontwikkeling van de kinderen en de schoolontwikkeling te kunnen 
werken. 
Misschien denkt u... ....ik mis een aantal namen in het lijstje met de groepsbezetting, 
hieronder volgt een toelichting:  

• Juf Yvonne van de Heuvel is vanwege re-integratie aankomend schooljaar niet aan 
een groep gekoppeld.  

• Juf Michelle is vanuit haar zwangerschap aankomend schooljaar nog niet aan een 
groep gekoppeld.  

• Juf Sonya blijft gelukkig op de vrijdag nog verbonden aan school. Zij zal verschillende 
taken gaan vervullen waaronder het werken met de "levelwerk-kinderen in de 
bovenbouw".  

• Ook juf Anke en juf Leonie zien we komend jaar weer terug in de ondersteuning. 

Helaas moeten we ook afscheid nemen van een collega. Meneer Eric gaat ons verlaten. Hij 
heeft besloten dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging. Het is heel bijzonder dat hij afscheid 
neemt op de school waar zijn onderwijs-carrière als meester gestart is. Via deze weg willen 
wij hem hartelijk bedanken voor zijn inzet op de Vlier en wensen wij hem alle goeds en veel 
succes voor de toekomst.  
 

 
 
We mogen ook een nieuwe collega gaan verwelkomen:  
Aankomend schooljaar zal Meneer Bas bij ons op school gaan starten. Meneer Bas zal samen 
met juf Judith verantwoordelijk zijn voor groep 8 en mee gaan draaien in de bovenbouw.  Hij 
zal zich in het volgende Vlierpraatje aan u voorstellen. Wij kijken er naar uit om met hem 
samen te werken en wensen hem via deze weg vast veel plezier.  
 
We hopen u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen 
hebben dan kunt u in eerste instantie terecht bij de huidige groepsleerkracht(en) waar u 
wellicht nog een eindgesprek mee hebt de komende week.  
 
Wij wensen iedereen een goede afronding van het schooljaar en kijken vol vertrouwen uit 
naar het nieuwe schooljaar.  
 
Hartelijke groeten, namens team van de Vlier 
Hanneke van Rooij 



Afscheid van de Vlier 

 

 

De Cirkel is rond. 

Beste ouder(s) / verzorger(s) en kinderen, 

 

In het schooljaar 1993-1994 ben ik afgestudeerd op Basisschool de Vlier. 

Na o.a. werkzaam te zijn geweest op de voormalige “Leonardusschool”, “de 

Vuurvogel”, “Talentrijk” en een “tussenstop” op “de Korenaar” ben ik weer 

terug waar mijn onderwijsloopbaan ooit begon. De Vlier, een prachtige school 

met hedendaags onderwijs. 

Dit is tevens voor mij het eindstation. 

Na ruim 27 jaar als groepsleerkracht werkzaam te zijn geweest in het 

basisonderwijs, sla ik nu een nieuwe weg in.  

Waar die weg naar leidt, ga ik de komende tijd ontdekken. 

 

        Ik wil iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en jullie   

en jullie kinderen alle goeds wensen voor de toekomst.  

Met vriendelijke groet,  

  Eric van der Vleuten 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Afscheid van meneer Rien 
Vandaag was het dan zover... Meneer Rien die in januari al met pensioen mocht, maar toen 
vanwege de lock-down geen afscheid kon nemen van de school, kon eindelijk op een fijne 
manier afscheid nemen van alle kinderen.  

Rond 9.00 uur ontvingen we meneer Rien en zijn vrouw Hannie met alle kinderen buiten op 
het plein. Terwijl de kinderen en leerkrachten het Vlierlied voor hem zongen liep hij door 
een kinderhaag naar binnen.  
Daar genoot hij van het optreden dat elke groep speciaal voor hem had bedacht. Als 
afsluiting in de aula mocht de leerlingenraad, die officieel pas in het nieuwe schooljaar gaat 
starten, een cadeau uitreiken. Symbolisch namens alle kinderen die hij ooit op de Vlier is 
tegengekomen.  
Nadat meneer Rien nog een keer met alle kinderen het lied "AYO" had gezongen was het 
toch echt tijd om hem uit te zwaaien.  
 
Dank je wel meneer Rien voor alle mooie jaren op de Vlier. Wij wensen jou en je familie alle 
goeds voor de toekomst.  

 

Verkeersbrigade 

We gaan ervan uit dat we aankomend schooljaar weer mogen 
starten met de brigadiers. We zijn op zoek naar nieuwe brigadiers 
die ons team komen versterken.  
Heeft u 15 tot 20 minuten per week de tijd om de 
verkeersveiligheid rondom te school te waarborgen, meldt u zich 
dan aan bij de leerkracht van uw kind. 
 
Alvast hartelijk bedankt namens de verkeerswerkgroep. 



Nieuw ouderlid van de MR 
 

Beste ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Marco Harmsen, getrouwd en vader van Sarah en Emma en 

meer dan 20 jaar werkzaam in het voortgezet onderwijs op verschillende 

middelbare scholen.  

Tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden zie ik hoeveel kinderen en 

ouders soms moeite hebben met één weg te vinden binnen het 

Nederlands onderwijssysteem. Het is zo belangrijk dat kinderen en 

ouders gezien, gekend en gewaardeerd worden zodat er een krachtige 

samenwerking ontstaat waarbij het kind centraal staat. De driehoek 

zorgt voor samenwerking en samen zijn we verantwoordelijk en voelen we ons verantwoordelijk 

voor elkaar. Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving.  

Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Daarom heeft ieder kind recht op 

goed onderwijs. Overal en altijd. (UNICEF). 

 

In Nederland hebben ouders inspraak m.b.t. het vormgeven van het onderwijs aan hun kinderen. Het 

is ontzettend belangrijk dat je als ouders hierin een rol speelt of kunt spelen. Hoe bereiden wij onze 

kinderen voor op een toekomstige participatie in een gedigitaliseerde en democratische 

samenleving? Welke actieve rol kan en moet een school hierin spelen?  

Naast deze onderwerpen zijn er ook tal van andere onderwerpen waar ik nu in de rol van MR-lid mijn 

licht kan laten schijnen en deze rol wil ik dan ook graag vervullen voor alle leerlingen van De Vlier.  

M.v.g. 

Marco Harmsen 

 
 

 

 



 

 

Wij zijn jarig in juli…….van harte gefeliciteerd! 
 

04-07  Lizzy Bijsterveld gr. 8-A   20-07  Mees van Dijk gr. 8-A 
05-07  Eva Hemgenbergs gr. 6-B   21-07  Justin Huijs gr. 7-B/8-B 
08-07  Sam Smit gr. 4-B/5-B    21-07  Sanne van der Poel gr. 7-B/8-B 
11-07  Leroy van Wieringen gr. 2-B/3-B  21-07  Aliyah Rayhaman gr. 1-B 
12-07  Daymian de Jong gr. 1-B   27-07  Damiën de Ruijter gr. 7-B/8-B 
12-07  Juul van der Krul gr. 6-A   28-07  Julia Rusiecka gr. 3-A 
16-07  Cas Iwanicki gr. 7-A    29-07  Brent Smulders gr. 7-B/8-B 
20-07  Guus van Dijk gr. 8-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 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 



 



 



 



Juli in het Annatheater 



 
Film Jeugdtheaterschool Annatheater 
Yasmin Kevser, oud-leerling van onze Jeugdtheaterschool en leerling van de Willem de 
Kooning Academie in Rotterdam, heeft een prachtige film gemaakt voor onze 
Jeugdtheaterschool. Te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=9Bjmr4QchYI&t=9s. 
 
 
“Anna Presenteert” op 17 en 18 juli 
Jeugdtheaterschool Annatheater organiseert als afsluiting van het cursusjaar 2020/2021 
“Anna Presenteert”. Leerlingen spelen een toneelstuk waarin ze laten zien wat ze kunnen na 
het volgen van een cursus acteren in het Annatheater. 
Er worden de volgende voorstellingen gespeeld: de sprookjes Roodkapje, Doornroosje en 
De Gelaarsde Kat. De jongerengroep speelt “De Regels Van Anna” geïnspireerd op de serie 
“De Regels van Floor”. 
 
Voor het volledige programma: www.annatheater.nl 
 
 
Verwacht: 
Anna Producties speelt in oktober: ASSEPOESTER! 
 
 
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het Station Helmond. 
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.  
info@annatheater.nl -  www.annatheater.nl 
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Beste, 
 
Graag brengen wij jullie via deze brief op de hoogte van onze nieuwe sportactiviteit ‘’Het Junior 
Sportspektakel’’! Een initiatief opgestart vanuit de buursportcoaches van Goed Bezig Gemert-Bakel in 
samenwerking met het Commanderij College. 
 
Vanaf schooljaar 2021-2022 organiseren wij sport- en spelmiddagen op het Commanderij College 
voor leerlingen van groep 7-8 van de basisschool. Deze sport- en spelmiddagen vinden plaats op alle 
drie de locaties van het Commanderij College (Laarbeecke, Doregraaf en Macropedius). Middels deze 
activiteiten bieden wij groep 7-8 leerlingen alvast de mogelijkheid om een kijkje te nemen op het 
voortgezet onderwijs. De leerlingen ontdekken hier nieuwe sporten en kunnen alvast kennis maken 
met mogelijk hun toekomstige nieuwe school! 
 
Als buurtsportcoaches brengen wij dit natuurlijk onder aandacht op de basisscholen van stichting 
GOO waar wij zelf actief zijn. Hiermee bereiken we helaas niet alle leerlingen van groep 7-8 in de 
omgeving. Toch willen we ieder kind de kans geven om deel te nemen aan deze middagen. Daarom 
vragen wij dan ook om jullie hulp! Zou jij dit bericht onder de aandacht willen brengen op de scholen 
waar je actief bent buiten de gemeente Gemert-Bakel of stichting GOO. Hieronder vind je de data 
van de eerste 3 spelmiddagen. Hierna zal de activiteit de rest van het schooljaar ongeveer een keer 
per maand terugkomen. De exacte data hiervan communiceren wij tijdelijk.  
 
 

Datum Tijden Locatie (Commanderij College) 

06-10-21 (woensdag)  14:00-16:00 Doregraaf 

15-10-21 (vrijdag) 14.00-16:00 Macropedius 

3-11-21 (woensdag) 14:00-16:00 Laarbeecke 

 
In de eerste weken van het nieuwe schooljaar ontvang je als contactpersoon van ons een flyer. Op 
deze flyer staan de eerste drie spelmiddagen vermeldt. Hierop is het volgende terug te lezen: hoe 
laat is de activiteit, op welke locatie, welke soort activiteiten de leerlingen kunnen verwachten en 
hoe ze zich aan kunnen melden. Het zou enorm fijn zijn als jij t.z.t. kan helpen deze flyer te 
verspreiden en uiteindelijk de leerlingen een leuke, sportieve dag kan bezorgen!  
 
Als er nog vragen zijn, dan horen wij graag van jou.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Buurtsportsportcoaches Goed Bezig Gemert-Bakel   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

Agenda 

19-07-2021    doorschuifmiddag 

20-07-2021    Afscheid groep 8 

22-07-2021    Vlierpraatjes 20 

 


