
GROEP 1/2A 
2 SEPTEMBER 2022

BASISSCHOOL DE VLIEBERG 

DE START VAN HET
JAAR

DE EERSTE
SCHOOLWEEK

 
DE VREEDZAME

SCHOOL
 

VIEREN
 

DE WEBSITE EN
OUDERGESPREKKEN

 
GROEPSAPP

 

DE EERSTE
SCHOOLWEEK

beste ouder(s) en verzorger(s) van groep
1/2A. Afgelopen maandag is het schooljaar
van start gegaan. Het was allemaal weer
erg spannend maar ook wel heel leuk! 
Een hele club met nieuwe groep 1 en groep
2 kinderen én een nieuwe juf, juf Annick. We
starten het jaar met 22 kanjers: 
Délana, Aadesh, Maria, Djace, Mae, Daryll,
Faylinn, Daley, Linsey, Nicky-Helena, Marie,
Floor, Elias, Benjamin, Fatima, Joep, Raff,
Kensi, Guillermo, Caiden, Gimayricson en
Philou! 



Hé? is het
nu alweer

tijd om naar
huis te
gaan? 

CAIDEN

DE VREEDZAME SCHOOL

Deze eerste week staat in het teken van
het ontdekken van de school en het
lokaal, elkaar leren kennen en vriendjes
maken, het maken van goede afspraken
en het leren van de regels. Hier maken
we iedere dag tijd voor. 'Gewone' lessen
zoals aanvankelijk rekenen komen over
een poosje weer volop aan bod. We
hebben met elkaar bijvoorbeeld een
rondje door de school gedaan en zoals u
op de vorige pagina kon zien, zelfs even
gekeken op het dak! 



 VIEREN! 

Vieren neemt een belangrijke plaats in
bij de vreedzame school en elkaar leren
kennen! Zo is er veel aandacht geweest
voor de geboortes van twee kleine
broertjes: in de vakantie is Philou de
grote zus geworden van Morris en heeft
Gimayricson ook een klein broertje
gekregen: Juwendrickson! Gefeliciteerd
allemaal. Ook vierden we de verjaardag
van Daryll die alweer 5 is geworden! 

Juf, wil jij
mijn

tomaatjes
opeten? ik

lust ze niet!
MAE



 DE WEBSITE EN OUDERGESPREKKEN

Wist u dat wij op de website van de Vlieberg
ook onze eigen klassenpagina hebben? 
Hierop vindt u de verjaardagen, stellen de
juffen zich voor, vindt u leuke foto's en
fimpjes en is er een aparte link naar de
liedjes en versjes die wij op school leren!
Leuk om af en toe met uw kind een kijkje te
nemen! 

In de week van 12 en 19 september zijn er
momenten om met ons in gesprek te gaan
over de start van uw kind. Dit kan als u hier
behoefte aan hebt of op uitnodiging van
ons. Het is niet verlicht en u mag als u daar
behoefte aan hebt altijd een gesprek met
ons aanvragen! 

ik ben hier
nu echt te
moe voor! 

GUILLERMO



KLASSENOUDER EN GROEPSAPP

In een eerder bericht heeft Elize, de
moeder van Raff, zich voorgesteld als
onze klassenouder. 
Heeft u zich al aangemeld voor de
groepsapp? 
Het nummer van Elize is: 06 24 28 08 79

ENTHOUSIASTE (GROOT)OUDER
GEZOCHT! 

De afgelopen jaren hadden wij veel
steun en hulp van onze 'juf Bo'. Zij is een
oma van een oudleerling die regelmatig
bijsprong als we een extra paar handen
nodig hadden voor het maken van grote
knutsels etc. Helaas laat Bo haar
gezondheid het afweten en kan ze ons
niet langer helpen. We voelen dit gemis
sterk. Het gaat gerust goed maar met 1
leerkracht op 22 kinderen heb je soms
handen te kort! 
Mocht u of iemand die u kent af en toe
een uurtje tijd over hebben en ons
kunnen helpen als we bijvoorbeeld aan
het knutselen zijn of iets dergelijks, dan
horen wij het heel graag! 
astridsintenie@sarkon.nl


