Vlierpraatjes 04. 15-10-2020
Mededelingen van de school
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Nu, met de herfstvakantie voor de deur, hebben we de eerste schoolperiode erop zitten en
zijn we er trots op dat we deze met elkaar goed zijn doorgekomen. Fijn om alle kinderen
gezond op school te zien én dat we met weinig uitval te maken hebben gehad, ondanks de
oplopende Coronabesmettingen. Ook was het fijn om tijdens de oudergesprekken van
afgelopen week de meeste ouders weer eens te zien.
Het team wenst iedereen een hele fijne herfstvakantie en we zien jullie graag
maandag 26 oktober weer terug op school.
Hanneke van Rooij,
Directeur bs. De Vlier

Junior Jibb+’er op jouw school!
Ken je ook de Junior Jibb+’er van jouw school? Dat is een
bovenbouw leerling die meedenkt met het beweegaanbod van
Jibb+, met name in vakanties.
Damiën de Ruijter is de Junior Jibb+’er op jouw school.
Samen met negen andere Junior Jibb+’ers helpt hij Jibb+ met
het organiseren van gave sportactiviteiten. Als jij met een
vraag zit over sport of gezonde voeding kun je het dus ook
aan Damiën vragen! Hij helpt je graag!
Damiën stelt zichzelf even voor:
‘Ik ben Damiën en ik zit op BS De Vlier in groep 7. In mijn
vrije tijd ga ik graag steppen bij het Tienerhuis en ik speel
ook graag piano. De sport freerunnen heb ik nog nooit
gedaan en zou ik wel een keer uit willen proberen! Ik heb
heel veel zin om leuke sportactiviteiten te gaan organiseren
voor jullie!’

Wij zijn jarig in november…..van harte gefeliciteerd!
03-11
09-11
10-11
13-11
13-11
14-11
15-11
17-11
17-11

Liam van Sambeeck gr. 1-A/2-A
Jason Do gr. 4-A
Jaliyah Belfor gr. 7-B/8-B
Jill van Eijk gr. 1-A/2-A
Emma Harmsen gr. 5-A
Puk Selter gr. 3-A
Yu ter Schiphorst gr. 7-A
Noah Giepman gr. 1-A/2-A
Jasmin Rodarius gr. 1-A/2-A

18-11
19-11
22-11
23-11
23-11
25-11
26-11
27-11

Daisy van Hout gr. 7-B/8-B
Anna Betting gr. 7-B/8-B
Stefano van de Vall gr. 6-A
Jayden Baars gr. 3-A
Danique Herlings gr. 3-A
Liv Dankers gr. 5-A
Esmée vd Vall gr. 2-B/3-B
Daantje Clarijs 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

Beste jongens en meisjes!
Gelukkig is het alweer bijna vakantie, want dan kun je naar de vakantie-school!!
De Cultuur-school is het vakantieprogramma dat CultuurContact organiseert!
De begeleider van de Cultuur-school is:
- Meneer Aart, hij geeft op basisscholen in Helmond kunstlessen

Wanneer is de vakantieschool en hoe laat is dat?

Maandag 19 oktober
Voor:
Leerlingen van groep 5 t/m 8.
13.00 uur ontvangst in het gemeentemuseum in Helmond.
13.15 uur word je in kleine groepjes verdeeld en krijg je een kunstworkshop van de
museumdocenten ( www.museumdocent.nl).
Tussendoor krijg je een gezonde snack en iets te drinken.
14.30 uur einde van de activiteit en word je door je ouders opgehaald
óf
Dinsdag 20 oktober
Voor:
Leerlingen van groep 3 t/m 8.
14.00 uur word je ontvangen in de centrale hal van de Cacaofabriek.
Je gaat naar de film Coco, in de bioscoop van de Cacaofabriek.
Tussendoor is er een kleine pauze en krijg je drinken en een gezonde snack, dus je hoeft zelf niets
mee te nemen.
16.00 uur halen je ouders je op bij de Cacaofabriek.
Wil je deelnemen, dan kun je je op de volgende manier aanmelden:
Stuur een mail naar mieke@cultuur-contact.nl met de volgende informatie:
Naam leerling
Naam school
Groep
Contactgegevens ouders
Welke dag wil je meedoen?

Kosten:
€2,00

:
:
:
:
:

Agenda
19-10-2020

Start herfstvakantie

23-10-2020

laatste dag herfstvakantie

28-10-2020

Haarcontrole

05-11-2020
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