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We zijn weer begonnen 
Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar. 
De vakantie is voorbij; we genieten nog van een 
geweldig mooie nazomer. 
De kinderen hadden weer zin om naar school 
te gaan, de leerkrachten ook.  
Helaas zijn we nog niet verlost van het Corona-
virus, dus dat heeft wel gevolgen voor het 
dagelijkse werk. We hebben u daarover al 
geïnformeerd. 
Het nieuwe schooljaar is voor kinderen altijd 
weer spannend. Sommige jongste kinderen 
gaan voor het eerst naar school. Andere 
kinderen hebben een ‘nieuwe’ juf.  
 
Het wordt een mooi en bijzonder jaar: de 
samenwerking met de Catharinaschool staat 
op de agenda. Daarover leest u in deze 
nieuwsbrief meer. We hebben nieuwe collega: 
juf Hildie van groep 7/8 en voor juf Sabine is dit 
ook het eerste volledige schooljaar.  
 
Wij wensen u en natuurlijk de kinderen een 
heel fijn schooljaar toe. 
 

 

Nieuws uit de groepen 
In groep 1 t/m 5 werken we vanaf deze week 
met het thema dino’s, in het kader van de 
Kinderboekenweek.  
We hebben een echte dinogrot, een 
onderzoektafel voor onze jonge archeologen, 
prachtige boeken en ook de knutsels en 
werkboekjes zijn in dit thema.  
We zingen en dansen heel wat af tijdens deze 
dino-periode.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In groep 3 hebben we inmiddels al veel letters 
geleerd. We kunnen zelfs al korte zinnen lezen 
en maken nieuwe woordjes  met deze letters. 
Ook leren we de aangeboden letters schrijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 16 september zijn de kinderen van 
groep 6/7 in kleine groepjes door Haastrecht 
gefietst. Ze zijn met verkeersjuf Cynthia naar 
gevaarlijke punten gefietst om te oefenen met 
de verkeerssituaties. Er werd gekeken hoe we 
ons moeten gedragen op de fiets (hand 
uitsteken, over je schouder kijken, etc.), hoe 
hard rijden auto’s eigenlijk als je staat te 
wachten om over te steken, wie heeft er 
voorrang, etc. Aan het eind van de ochtend 
hebben we met de hele school gekeken naar 
een remwegdemonstratie.  

 
In groep 6/7 kregen de kinderen maandag de 
schrik van hun leven toen juf Naomi en juf 
Helen verkleed de klas binnen liepen.  
Zo luidden ze de Roald Dahl week in. Juf Naomi 
als heks, inclusief handschoenen en juf Helen 
als Willy Wonka. Deze week werden er allerlei 
lessen gegeven omtrent Roald Dahl. Rijmen, 
creatief schrijven, maar ook veel weetjes over 
Roald Dahl zelf. Natuurlijk werd deze week zoet 
afgesloten en dat kon natuurlijk niet anders 
dan met chocolade.  



 

In groep 8 zijn verschillende activiteiten 
geweest de afgelopen weken, hieronder leest 
de verslagen van de kinderen. 
  
Mondriaan opdracht door Romano en Nora 
 
Wij zijn bezig met een knutselopdracht over 
Piet Mondriaan. Eerst hebben we een tekening 
gemaakt in de stijl van Piet Mondriaan en 
daarna kregen we een andere opdracht met 
het beplakken van een dierentekening met 
allemaal vakjes in het rood, blauw, geel, zwart 
en wit en dan krijg je een Piet Mondriaan dier. 
We zijn nu nog bezig met het dier. Wij vinden 
het een leuke opdracht en leuk dat we ook nog 
iets geleerd hebben over Piet Mondriaan. 
 

 
EHBO door Aziza en Judith 
 
Wij hebben op woensdag EHBO. We leren heel 
erg veel dingen zoals wat je moet doen als 
iemand is aangereden of bewusteloos is of is 
flauwgevallen of een epileptische aanval krijgt. 
Ook leren we hoe je verband om moet doen. 
Als iemand een hartaanval krijgt kan/moet je 
reanimeren. Maar we gaan nog meer leren 
over EHBO. We krijgen er ook huiswerk voor. 
De lessen worden gegeven door vrijwilligers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De fietstocht door Mustafa en Florian 
 
We hadden een fietstocht met de hele klas en 
ook nog met een verkeersjuf. We hebben 9,5 
kilometer naar Schoonhoven gefietst. Als we 
een tegenligger tegenkwamen riepen we: 
"fietser" of "auto". Er waren mooie boerderijen 
en het was een mooie fietstocht. Toen we in 
Schoonhoven waren gingen we eten en 
drinken en daarna zijn we weer teruggefietst. 
Het was een leuke en mooie fietstocht. 

 
 

Infomatieavonden 
Binnenkort staan de jaarlijkse 
informatievonden weer op het programma. 
Door de Corona-maatregelen kunnen deze niet 
op de gebruikelijke manier georganiseerd 
worden. Met andere woorden, u krijgt geen 
uitnodiging om op school te komen.  
De informatie wordt nu schriftelijk aan u 
verstrekt. De leerkrachten van de betreffende 
groepen zullen deze schriftelijke informatie 
eind september aan u toesturen. 
 

 
Kinderboekenweek 
Op 28 september reizen we terug in de tijd. Het 
is namelijk Kinderboekenweek, met dit jaar als 
thema "en toen". We bezoeken verschillende 
periodes en ontdekken de geheimen van de 
geschiedenis. Met een gezellig ontdekspel, met 
alle leerlingen, luiden we het thema in. 
Natuurlijk wordt er in deze twee weken veel 
gelezen en voorgelezen. Soms zomaar eens 
door een andere juf. Elke groep organiseert 
leuke activiteiten voor de groep en we sluiten 
gezamenlijk weer af. 
Ook dit jaar willen de OR weer hartelijk 
bedanken voor het sponsoren voor leuke en 
leerzame boeken omtrent de 
Kinderboekenweek. 

 

 
 

 
Leerling afwezig? 
Als uw kind om een reden niet op school kan 
komen, wilt u dit dan via de mail aan de 
leerkracht doorgeven. Een belletje naar school 
is nog beter. De boodschap wordt dan aan de 
leerkracht doorgegeven. 
Wilt u dus vanaf nu niet meer via de app of via 
de website de melding doen. 



 

Even voorstellen 
Hi allemaal, 
Mijn naam is Naomi Vane, ik ben 18 jaar en 
kom uit Stolwijk. Vorig jaar ben ik begonnen 
met mijn stage in groep 5/6. Vanwege corona 
heb ik dit helaas niet af kunnen maken. 
Vandaar dat ik er dit jaar voor heb gekozen om 
terug te gaan naar deze school.  
 
Dit schooljaar loop ik 4 dagen in de week stage 
in groep 6/7. Ondertussen zijn we vier weken 
aan de gang en heb ik mijn draai weer helemaal 
gevonden.  
 
 
In groep 1/2 is Robyn gestart als stagiaire. Zij is 
tweedejaarsstudent aan de Pabo en is op 
dinsdag aanwezig. 
 
In groep 8 is Hanneke gestart als stagiaire. Zij is 
vierdejaarsstudent aan de ALO en verkent het 
basisonderwijs middels een Master aan de 
Pabo.  Zij is op donderdag aanwezig. 
 
In één van de volgende nieuwsbrieven zullen zij 
zich aan u voorstellen. We wensen hen een 
fijne en leerzame tijd op de Vlisterstroom. 
 

 
Hoofdluis 

Het is gebruikelijk dat de kinderen na elke 
schoolvakantie op hoofdluis worden 
gecontroleerd. 
Enkele ouders, verzameld in ‘een kriebelteam’ 
kijken de kinderen dan na. 
De controle op hoofdluis door school is 
voorlopig stopgezet. Uiteraard heeft dit ook 
met Corona te maken.  
Belangrijk dat u uw eigen kind(eren) 
controleert. Heeft u hoofdluis ontdekt, wilt u 
dit dan aan de leerkracht doorgeven. De 
leerkracht informeert de ouders van de 
betreffende groep en vraagt hen de kinderen 
goed na te kijken en zo nodig te behandelen. 
 
 

 
 
 

Oeps….ongelukje! 
In groep 1/2 hebben we wel eens een 
ongelukje. Het is dan erg fijn wanneer de 
kinderen passende kleding van school kunnen 
lenen. We zijn op zoek naar reserve ondergoed 
en bovenkleding in de maten 104 t/m 122. We 
hebben vooral gebrek aan meisjeskleding, 
maar ook jongenskleding is welkom.  
 
 
 
 
 
 
Vervanging 

De Coronacrisis leidt tot een tekort aan 
invalkrachten.  
Leerkrachten die keelklachten hebben, 
verkouden zijn en/of koorts hebben mogen 
niet op school komen. Waar normaal 
gesproken nog doorgewerkt wordt, hebben we 
ons nu te houden aan strenge regels: 
thuisblijven. Dat betekent dat we in die 
gevallen op zoek moeten naar invallers.  
Een vrijwel onmogelijke opgave om de klassen 
op die momenten nog bemand te krijgen. Het 
onderwijs heeft een enorm tekort aan 
invallers. De Corona-crisis maakt dit tekort nog 
veel groter.  
Het kan dus betekenen dat wij u in 
voorkomende gevallen moeten vragen uw kind 
thuis te houden. Dat doen we met grote 
tegenzin. Voor u als ouder kan dit namelijk ook 
vervelende consequenties hebben. Wij vragen 
u toch rekening te houden met een dergelijk 
scenario.  
 
 

Kinderpostzegels 

Als school nemen we dit jaar niet deel aan de 
jaarlijkse Kinderpostzegelactie. De 
maatregelen die wij moeten nemen om 
kinderen ‘Corona-proof’ langs de deuren te 
gaan zijn te ingrijpend. Daarom lijkt het ons 
beter een jaartje over te slaan. 

 

 



 

Bezoekers 

Als school doen wij  veel om 
Coronabesmettingen te voorkomen. De 
richtlijnen van het RIVM worden gevolgd. Een 
nieuwe regel is dat wij moeten bijhouden 
welke volwassenen op enig moment de school 
bezoeken. Dit betekent dat alle bezoekers zich 
schriftelijk moeten melden. Bij de ingangen in 
de hal liggen de betreffende formulieren. Bent 
u als ouder op school (ivm een afspraak), dan 
vragen wij u dus om het formulier in te vullen 
en in te leveren bij de medewerker waarmee u 
een afspraak hebt. 

 
 
Samenwerking 
Voor de zomervakantie heeft u informatie 
gekregen over de intentie om een 
samenwerking aan te gaan tussen de 
Catharinaschool en de Vlisterstroom. Dit 
voornemen moet leiden tot een nieuwe 
Samenwerkingsschool per 1 augustus 2021.  
De beide scholen zien dit als een positieve 
ontwikkeling en gaan dan ook flink aan de slag 
om de eerste stappen te zetten.  
26 en 27 oktober organiseren we een studie 
tweedaagse. Deze dagen gebruiken we om de 
bouwstenen van de samenwerking en de 
nieuwe school neer te zetten. Vervolgens 
zullen diverse werkgroepen gaan starten met 
de uitwerking.  
Uiteraard wordt u als ouders in het hele traject 
op verschillende manieren meegenomen. In de 
komende periode zult u regelmatig op de 
hoogte worden gehouden.  
 
 

Continurooster 

Dit jaar zijn we gestart met het continurooster 
en hebben we de lunchtijd voor de kinderen 
moeten organiseren. Met hulp van TSO – 
ouders en de Yellowbellies kunnen we echt 
zeggen dat we tot nu toe erg tevreden zijn. De 
TSO-ouders vinden hun taak prettig en de 
kinderen van groep 3 t/m 8 vonden het 
geweldig om actief met de Yellowbellies te 
spelen en te sporten. Ze staan te springen om 
naar buiten te gaan en mee te doen aan het 
spel. 

 
Mooi om te zien dat we TSO-ouders zo 
betrokken aan het werk zien. De jonge leiding 
van de Yellowbelies is actief en erg betrokken.  
Wilt u zich opgeven als TSO-ouder? Heel graag. 
Dit kunt u doen via 
tsovlisterstroom@hotmail.com of 
tsocatharinaschool@gmail.com 
De TSO-ouders ontvangen een kleine 
vergoeding. 

 

 

 
 
Welkom op school! 

We heten Lentl (groep 2) en Roan (groep 1) 
van harte welkom op de Vlisterstroom. 
Een hele fijne tijd gewenst!  
 
In oktober verwelkomen we Rink, Hamza en 
Milad in groep 1. 

 

 

Jarigen 
01 – 09 Florian 
18 – 09  Kik 
30 – 09  Aleyna 
30 – 09  Fem 
 
06 – 10  Stella 
07 – 10  Jade 
08 – 10  Bauke 
 
Van harte gefeliciteerd allemaal! 

 
 
Het vakantierooster 2020 - 2021 
Onderstaand het vakantierooster voor het 
nieuwe schooljaar. Daarbij ook de vermelding 
van de studiedagen. 
26 en 27 oktober organiseren wij een studie-
tweedaagse. Deze tweedaagse staat natuurlijk 
in het teken van de samenwerking tussen de 
scholen. 
De studiedag van 5 oktober is een Onderwijs 
Primair-dag. 
Alle scholen in de Stichting nemen aan deze 
studiedag deel. 
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Vakanties  

  
Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021 

Goede vrijdag, Pasen 2 april en 5 april 2021 

Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021 

Hemelvaart  13 mei en 14 mei 2021 

Pinksteren  24 mei 2021 

Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021 

  
Extra vrije middagen  

 4 december 2020 (Sinterklaas) 

 18 december 2020 

 17 december 2020 (Kerstviering avond) 

 19 februari 2021 

 16 juli 2021 

  
Studiedagen/vrije dagen  

 

5 oktober 2020  
(studiedag Onderwijs Primair) 

 26 oktober 2020 

 27 oktober 2020 

 17 februari 2021 


