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Periodeviering
Herfstvakantie
Luizencontrole
Techniek dag groep 7 op
Drenthe College
Infobulletin 2
Studiemiddag team.
Kinderen ’s middags vrij

Nieuwe leerlingen
Lieke Klaver is 7 oktober 4 jaar geworden
en zit nu bij ons in groep 1b/2b. Luca
Bakker is op 8 oktober 4 jaar geworden
en zit in groep 1a/2a. Wij wensen Lieke en
Luca veel plezier op onze school!

Avg
Onlangs heeft u een mail gehad via
Schoudercom om toestemming te geven
voor het plaatsen van beeldmateriaal van
uw kind op verschillende media. Een
aantal ouders heeft dat nog niet gedaan.
Zou u dat alsnog willen doen?

Schoolvoetbal
De afgelopen weken hebben de jongens
en de meiden van groep 5 t/m 8 weer
meegedaan met het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi bij Bargeres. Alle
meiden speelden in 1 team en hebben
uiteindelijk de finale bereikt die ze helaas
hebben verloren met 0-2. De jongens van
groep 5/6 hebben wat pech gehad, maar
toch heel veel plezier beleefd deze
middag. De jongens van groep 7 hebben

net als de meiden de finale gehaald en zijn
uiteindelijk kampioen geworden. (zie
verder verslag van de kinderen)
Groep 8 heeft de finale net niet gehaald,
maar hebben wel heel goed gespeeld.
Ik wil via deze weg de ouders die de
kinderen hebben gecoacht en de ORmoeders die de tassen hebben ingepakt
hartelijk bedanken voor hun inzet.
Volgend jaar voor de kinderen van groep
5, 6 en 7 is er een nieuwe kans!
Finale jongens groep 7:
We hebben gewonnen met 5 2.
Eerst stonden we achter met 2 0.
En in de 2e helft hebben we de turbo erop
gezet, want we scoorden maar liefst 5
keer. Eerst 2 1 daarna 2 2 daarna 3 2 en
daarna 4 2 en uiteindelijk hebben we
gewonnen
met 5 2.
Ryan.

Finale meisjes:
We zijn in de finale gekomen. En we
jammer genoeg de finale niet gewonnen.
We hebben met 2-0 verloren van de
Lisdodde. Het was wel heel erg gezellig.
Groetjes van Lotte
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Kinderdirecteur Drents museum in
Assen
Colin Kolmer is op woensdag 3 oktober
één dag kinderdirecteur geweest van het
Drents Museum. Samen met Semin heeft
hij een leuke dag gehad in het Drents
Museum. Hieronder een kort verslag van
zijn belevenissen. Hij heeft dat in
briefvorm gedaan. Deze brief heeft hij
geschreven aan de directeur van het
Drents Museum.
Hallo meneer Tupan,
Wij zijn 19 september in het drents museum
geweest, wij hebben daar onder andere
besproken wat er beter in het drents museum
kan.
wij hebben er ook een interessante rondleiding
gehad.
we kwamen aan bij de stenen, dat vonden wij
interessant, vooral de mammoet was leuk,
en het was vooral bijzonder dat we dit
mochten meemaken. we gaan verder met de
rondleiding. toen kwamen we aan bij het
meisje van Yde, het stonk daar een een beetje
naar lijk. we gingen ons ook verkleden als
meneer van lier. dat was heel leuk en grappig.
we hebben ook ideeën .
Misschien moeten jullie meer denken aan de
toekomst en minder aan het verleden.
dat is ons idee.
we hebben veel foto´s gemaakt.
wij vonden de tentoonstelling van iran heel
interessant.
het eten was ook lekker.
wij hebben de menukaart gezien.
is het een idee om ook wat vegetarische
gerechten erop zetten?
of dat mensen kunnen kiezen uit meerdere
soorten groente en fruit?
kunnen jullie niet de ruimtes waar niemand
mag komen weer mooi maken en dat andere

mensen daar dan ook kunnen komen?
We hebben ook aan onze klas gevraagd of zij
nog tips hebben.
Onze klas vindt Egypte wel een interessant
land of de geschiedenis van de koloniën?
Misschien kan daar ook een tentoonstelling
over gemaakt worden?
We hebben in ieder geval heel erg genoten van
ons bezoek aan het drents museum.
met vriendelijke groet, Colin en Semin

Kledingactie Bag2school
Vrijdag 12 oktober is de kledingactie
Bag2school beëindigd. Er is in totaal 982
kilo kleding ingezameld met een waarde
van €294,60. De opbrengst komt ten
goede aan spelmateriaal voor op het
plein.

Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober is de
Kinderboekenweek van start gegaan. We
hebben met z´n allen gedanst op het
liedje van kinderen voor kinderen `Kom er
bij`. Daarna kwam een verdrietige Beer
langs, die geen vriendjes had om mee te
spelen, te werken, te lachen en te huilen.

Alle kinderen van de Vlonder hebben
samen een lange vriendschapsslinger
gemaakt om zo Beer te laten merken, dat
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we allemaal `vrienden` van elkaar kunnen
zijn.
De school heeft nieuwe kinderboeken
aangeschaft en deze week zal er extra
aandacht aan het thema `vriendschap`
worden besteed.
De Kinderboekenweek duurt tot en met
14 oktober.

Ateliers
Vrijdagmorgen 12 oktober hadden de
kinderen van de groepen 1, 2 en 3 weer,
voor de eerste keer van dit schooljaar,
ateliermorgen. De kinderen konden weer
kiezen uit verschillende ateliers. Dankzij
de hulp van een aantal ouders is de
morgen weer goed verlopen. Bedankt
ouders voor uw hulp en inzet! ‘s Middags
hadden de andere groepen ateliers. Alle
kinderen hebben weer kunnen kiezen wat
ze zelf wilden doen. Kortom het was weer
een geslaagde atelier dag!

Periodeviering
Woensdag 17 oktober houden we de
periodeviering. De kinderen zijn al druk aan
het oefenen voor de voorstellingen die
gegeven gaan worden. Hieronder het
overzicht met de tijden van de voorstellingen.
8.45 - 9.15 uur: groep 1/2A en 4
9.30 - 10.00 uur: groep 3b en 7
10.40 -11.10 uur: groep 1/2B en 5
11.15 – 12.15 uur : groep 3A, 6 en 8
U bent van harte uitgenodigd om te komen
kijken!

Spreekuur schoolmaatschappelijk
werk
In de bijlage bij deze nieuwsbrief een bericht
van het schoolmaatschappelijk werk.
Binnenkort starten zij met het houden van
spreekuur op de Vlonder. Verdere info is te
vinden in de brief.

Muziekles na schooltijd
Harmony Euterpe start binnenkort met
muzieklessen na schooltijd. Om de kinderen
enthousiast te maken voor muziek komt er
een aantal mensen van de Harmony een
gastles geven op de Vlonder. Zij komen
dinsdagmorgen 16 oktober voor de kinderen
van groep 5,6 en 7. Verdere info is te vinden
in de flyer bij deze nieuwsbrief.
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