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Kerstvakantie
Na een drukke decembermaand start op
vrijdag 21 december om 15.15 uur de
kerstvakantie. Voor de kinderen een
welverdiende vakantie waarin ze lekker
kunnen uitrusten en de batterij weer op
kunnen laden. De kinderen van groep 1 t/m 3
zijn zoals gewoonlijk om 12.00 uur vrij. We
hopen elkaar weer in goede gezondheid te
ontmoeten op maandag 7 januari 2019!

Nieuwe leerlingen
Jaro Huls is 1 december 4 jaar geworden en zit
nu in groep 1b/2b. Ook zijn Hugo Lozeman op
26 november en Thijs Mulder op 12
december 4 jaar geworden. Ze zitten beide in
groep 1a/2a . We wensen hen alle drie veel
plezier op onze school!

Conciërge
Afgelopen weer is er op de Vlonder een
nieuwe conciërge gestart. Via Buurtsupport is
Dian Stevens elke ochtend aanwezig om
conciërgetaken uit te voeren. Uiteraard zijn
we daar erg blij mee. In de volgende
nieuwsbrief zal zij zich aan u voorstellen.

Even een terugblik naar ons Sinterklaasfeest
op woensdag 5 december. Sinterklaas bracht
dit jaar weer zes pieten mee. Sinterklaas en
de pieten waren dit jaar een beetje te vroeg
op onze school aangekomen. Dit kwam omdat
één van de pieten nog in de war was met de
zomer- en de wintertijd. Daarom gingen ze
eerst nog maar een rondje door de buurt.
Maar beter te vroeg dan te laat toch?! Op het
schoolplein werd er nog even gedanst en
gezongen met de zwarte pieten en daarna
gingen we naar binnen omdat Sinterklaas het
op vijf december altijd heel erg druk heeft.
Binnen in de klassen en in het speellokaal
werd er uitgebreid verder feest gevierd. Er
werd veel gezongen, gedanst en er werden
natuurlijk cadeautjes uitgepakt. In de
bovenbouw hadden de kinderen Sinterklaas
een beetje geholpen met cadeautjes
uitzoeken. Al die cadeaus waren verstopt in
hele mooie surprises! Wat was er flink
geknutseld. Knap hoor! De pieten keken hun
ogen uit wat er allemaal gemaakt was.
Voor de jongere kinderen brachten de pieten
zakken vol cadeaus mee. Wat zagen we blije
gezichten.
De liedjes ‘Sinterklaas kapoentje’ en ‘Zie ginds
komt de stoomboot’ hoorden we menigmaal
door de gangen klinken. Mede door de inzet
en betrokkenheid van vele ouders, in de
dagen voor het feest en op de dag zelf,
kunnen we terugkijken op een héél geslaagd
Sinterklaasfeest! Onze hartelijke dank
daarvoor! En nu op naar het kerstfeest.
‘Dag Sinterklaasje, tot volgend jaar maar
weer!
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de ouders is gedacht. Op het plein is een
gezellige kerstmarkt georganiseerd. Tijdens de
markt kunt u genieten van een hapje en een
drankje, maar er is ook een dj en een
verloting. Meer info vindt u in de bijlage bij de
nieuwsbrief.
De kerstmarkt wordt georganiseerd door de
ouders van de ouderraad. Wat een werk
hebben jullie er aan gehad. Geweldig!

Emmen on ice
Donderdag 20 december gaan de kinderen
van groep 7 en 8 naar de ijsbaan op het
raadhuisplein in Emmen. Zij mogen daar van
8.30-9.30 uur lekker schaatsen.

Voorleeswedstrijd
Vandaag hebben we de jaarlijkse
voorleeswedstijd gehouden. Dit jaar alleen
voor groep 7 en 8. Uit beide groepen mochten
twee kinderen hun verhaal voor een jury,
bestaande uit meester Menno, Finn Boonstra,
Desmond Bakker en meester Peter, voorlezen.
Daniëlle Blaak, Anja Batanjski, Naomi Oost en
Niamh Leijrik hebben allemaal heel mooi
voorgelezen. Deze toppers hebben het voor
de jury erg lastig gemaakt. Uiteindelijk is Anja
Batanjski als winnaar uit de bus naar voren
gekomen. Anja mag de Vlonder
vertegenwoordigen als schoolkampioen bij de
voorleeswedstrijden in de bibliotheek in
Emmen. Data volgt.

Schoolfruit
Kerst
Het kerstdiner staat al weer voor de deur.
Aanstaande woensdag gaan de kinderen
genieten van al het lekkers dat op de
kerstboom bij de klas geschreven is. Ook aan

Volgende week gaan we de 6e week al weer in
van het schoolfruitproject. We eten op:
Woensdag: Radijs
Donderdag: Banaan
Vrijdag: Peer
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