Vlierpraatjes 05. 05-11-2020
Mededelingen van de school

Schoolbijdrage 2020/2021
Beste ouders/verzorgers,
Enkele ouders hebben navraag gedaan wat we met het overgebleven geld gedaan hebben
van de ouderbijdrage van vorig schooljaar. De paasviering, sportdag en de culturele dag zijn
toen niet doorgegaan.
Het budget van de paasviering en sportdag is erg beperkt en komt ongeveer uit op 300,00
euro totaal. Omgerekend een euro per kind. Dat is komen te vervallen, maar staat nog wel
open in de pot. Het grootste budget was voor de culturele dag, ongeveer 6500,00 euro. We
hebben die dag door kunnen schuiven naar dit schooljaar. We hopen dat die dag in het
voorjaar door kan gaan.
Voor nu zijn we als school samen met de oudercommissie al plannen aan het maken voor
sinterklaas en kerst. Weliswaar in een wat andere vorm dan gehoopt, maar ons
uitgangspunt blijft als school dat we voor de kinderen in ieder geval zo lang mogelijk
willen proberen om de vieringen door te laten gaan.
Mocht het nu zo zijn dat er vanwege aangescherpte maatregelen heel veel dit schooljaar niet
door kan gaan, dan gaan we in overleg met de oudercommissie en de MR bepalen wat we
met de ouderbijdrage gaan doen en zullen we u daar weer over informeren. Op dit moment
hebben we als school wel vast budget nodig om de plannen te maken en inkopen te doen,
dus we zouden het erg op prijs stellen als u als ouder de ouderbijdrage toch alvast zou willen
betalen. Alvast hartelijk bedankt!
Vriendelijke groeten, namens het team
Hanneke van Rooij
Hanneke van Rooij
Directeur bs. De Vlier

Mededeling van de oudercommissie
Hallo ouders van de Vlier,
Kerst is ook weer in aantocht en de O.C. Kerstwerkgroep is alweer bezig met de
voorbereidingen.
Afgelopen schooljaar hebben wij, dank zij een van onze leden, allemaal bomen geschonken
gekregen…maar deze bomen moeten natuurlijk ook mooi opgetuigd kunnen worden in
december.
Nu onze vraag aan jullie… heeft u nog ballen/ slingers / lichtjes etc. voor in de
kerstboom liggen waar u niks meer mee doet? Dan zijn wij er erg mee geholpen
en u er dankbaar voor. U kunt deze dan met uw kind meegeven naar school.
Mocht het veel zijn wat u heeft, dan kunt u het bij Loes bij de balie neerzetten.
Er mogen nog steeds geen ouders in school, vandaar….
Graag op de doos vermelden: OC Kerst
Alvast bedankt!
OC werkgroep Kerst

Beste ouders/verzorgers, opa's en oma's,
Deze week kregen we deze hartverscheurende oproep van een trouwe, altijd op maandag
brigadierende, opa. De opa van Guus en Mees in groep 8. Geweldig mooi in het Hellemonds
geskriven.
We hopen dat dit aanmeldingen gaat opleveren. U zou na de kerstvakantie kunnen starten.
Opgeven kan via Hendrikstbt@hetnet.nl of r.vanpelt@devlier.nl
Verkeersgroetjes, de werkgroep

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

Agenda
09-11-2020

Prognosegesprekken groep 8

10-11-2020

Prognosegesprekken groep 8

11-11-2020

Prognosegesprekken groep 8

12-11-2020

Prognosegesprekken groep 8

13-11-2020

Prognosegesprekken groep 8

19-11-2020

Vlierpraatjes 6

