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Belangrijke data 
17 september Schoolvoetbal meisjes  

groep 5/6 
18 september Info avond groep 1/2 en  

4 t/m 7 
19 september Schoolvoetbal jongens  

groep 5/6 
25 september  Info avond groep 8 
26 september Schoolvoetbal jongens 

groep 7/8 
28 september Finales schoolvoetbal 
3 oktober Start Kinderboekenweek 
5 oktober  Dag van de leraar 
2 oktober OR vergadering 
9 oktober MR vergadering 
10 oktober Studiedag team. Kinderen 

vrij 
12 oktober  Atelier 
12 oktober  Infobulletin 2 

 

Nieuwe leerlingen 
In het nieuwe schooljaar hebben we weer 
een aantal nieuwe kinderen mogen 
begroeten op de Vlonder. Hieronder een 
overzicht: 
Groep 1/2A: Quentin Schenkel, Morris 
Eelen en Indy Spaan 
Groep 1/2B: Sverre Mulder, Sven Mulder 
en Ise Leal 
Groep 4: Levi Schaart 
Groep 5: Xander van der Laan 
Groep 6: Doris Stanneveld en Marianne 
van der Laan 
Groep 7: Mirthe Veldman, Liam Schaart en 
Alexandra Hernandes 
Groep 8: Jarno Reurink 
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne 
tijd toe op de Vlonder! 
 

 

Start schooljaar 
Na de zomer zijn we gestart in een 
“andere” school. Het gebouw heeft een 
schilderbeurt gekregen. Zowel de 
buitenkant als de centrale hal hebben een 
schilderbeurt gehad. Tevens is in de hal 
nieuwe verlichting aangebracht. Ook zijn 
er nieuwe tafels en kasten geleverd. Al 
met al een mooi resultaat waar we heel 
tevreden mee zijn.  

 
Schoudercom  
Vorig jaar zijn we gestart met 
Schoudercom. Veel informatie wordt er 
op gedeeld. Onder het kopje 
“documenten” kunt u veel informatie 
vinden over belangrijke zaken. Zo vindt u 
er verschillende roosters, maar ook 
informatie over de Tussenschoolse 
opvang of de medezeggenschapsraad. De 
kalender van de school en de 
verschillende groepen is ook via 
Schoudercom in te zien. De 
bovenbouwleerkrachten vermelden ook 
het huiswerk in de kalender.  
Het is raadzaam om Schoudercom goed in 
de gaten te houden.  

 
Informatieavond groep 1/2 en 4 
t/m 7 
Afgelopen week heeft u een uitnodiging 

ontvangen via Schoudercom voor de 
jaarlijkse informatieavond. Aanstaande 
dinsdag hopen we u te mogen begroeten. 
We houden deze avond twee rondes: 
19.00-19.45 uur: groep 1/2B, 5 en 6. 
20.00-20.45 uur: groep 1/2A, 4 en 7. 
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Tijdens de informatieavond kunt u 
kennismaken met de leerkracht(en). De 
leerkracht(en) zullen u vertellen over de 
belangrijkste zaken in de groep voor dit 
schooljaar. 

 
Info avond groep 8 
Op dinsdag 25 september staat de info 
avond voor groep 8 gepland. Ook deze 
avond start om 19.00 uur met algemene 
informatie over groep 8. Mevr. Dijkstra 
van het Esdal College zal het tweede deel 
van de avond verzorgen. Zij vertelt over 
het voortgezet onderwijs in emmen in het 
algemeen. 

 
Werken met Chromebook 
Nieuw dit schooljaar is het werken met de 
Chromebook. Deze zijn vlak voor de 
zomervakantie geleverd. Veel kinderen 
zijn er deze week ook mee aan de slag 
gegaan. Het werken met een Chromebook 
biedt voor ons dalton onderwijs heel veel 
mogelijkheden. We zijn aan het kijken 
welke programma’s we kunnen inzetten 
om het onderwijs aan de kinderen nog 
meer op maat te maken. We zijn een 
voorstander van om het onderwijs meer 
te personaliseren. We streven er naar om 
de kinderen stof te laten verwerken welke 
op hun eigen niveau ligt. Kinderen die wat 
extra oefening nodig hebben, krijgen dat 
ook. Kinderen die uitdaging nodig hebben, 
zullen dan niet alle basisstof hoeven te 
maken. Zij krijgen uitdaging aangeboden. 
Deze manier van werken vergt zeker tijd, 
zeker omdat we vinden dat er een goede 
combinatie moet zijn tussen het digitale 

werken en het werken uit de boeken. We 
houden u van de ontwikkelingen op de 
hoogte.  

 
Schoolvoetbal 
Volgende week staat het 
schoolvoetbaltoernooi weer op het 
programma. De Vlonder doet in totaal 
met 4 teams mee aan dit toernooi. We 
wensen jullie allemaal veel succes!  

 
Kledingactie Bag2school 
Ook dit jaar nemen we weer deel aan de 
kledingactie Bag2school. Volgende week 
krijgen de kinderen daarvoor de zakken 
uitgedeeld. Per ingezamelde kilo kleding 
gaat er € 0,30 naar school. Van deze 
opbrengst worden er nieuwe 
spelmaterialen voor op het plein gekocht. 
Nadere info vindt u in de bijlage bij deze 
nieuwsbrief. U kunt de zakken inleveren 
op het podium in de centrale hal. De actie 
eindigt op 12 oktober! 
 

Parkeren rondom de Vlonder 
Zoals bekend is de parkeerruimte voor de 
school beperkt. We merken, vooral bij 
minder weer, dat het voor school erg vol 
is. Er worden dan auto’s geparkeerd op 
plaatsen waar het helemaal niet mag of bij 
bewoners op de oprit. Voor de school 
geldt zelfs een stopverbod. Wij willen u 
verzoeken uw auto op een plek te 
parkeren waar het toegestaan is. Nu het 
parkeerterrein bij het winkelcentrum 
gereid is, is daar voldoende ruimte. 
Afgelopen week heeft de politie al 
gecontroleerd. Deze controles zullen 
intensiever worden.  
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Deuren open 
Wij attenderen u er nogmaals op dat de 
schooldeuren ’s morgens om 8.15 uur 
open gaan. De leerkrachten zullen dan bij 
de klas staan om de kinderen te 
ontvangen. Als de dagen straks korter 
worden is het raadzaam om de kinderen 
niet te vroeg naar school te sturen.  

 
Feestweek Rietlanden 
Volgende week is de feestweek in het 
winkelcentrum van de  Rietlanden. Op 
woensdag wordt het winkelcentrum 
feestelijk heropend. Van 19 t/m 22 
september zijn er verschillende 
activiteiten. Zo is er vrijdagmiddag een 
sport- en spelmiddag voor de kinderen 
met medewerking van verschillende 
sportverenigingen. Het volledige 
programma is te vinden op de Facebook 
pagina van het winkelcentrum. 

 
Oktobermaand Kindermaand 
Volgende week ontvangen alle kinderen 
een informatieboekje over 
“oktobermaand kindermaand” 
In dit boekje staat tal van leuke 
activiteiten in de maand oktober voor de 
kinderen.  

 
 
 
 
 
 
 

Colin Kolmer wordt kinderdirecteur 
Drents Museum 
In het kader van Oktobermaand 
Kindermaand wordt Colin Kolmer 
aanstaande woensdag voor 1 dag 
directeur van het Drents Museum. Hij is 
deze dag uitgenodigd in het museum. Zijn 
belevenissen zijn te lezen in de volgende 

nieuwsbrief. 
 
Open dagen muziekschool en 
brandweer 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief wordt een 
tweetal uitnodigingen voor open dagen 
gestuurd. Dat zijn de open dagen voor de 
muziekschool en de brandweer.  
 

Foldermateriaal 
In de eerste weken na de zomervakantie 
wordt er veel foldermateriaal naar school 
verzonden. Wij maken daar een selectie 
van die we aan de kinderen meegeven.  

 
 
 


