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Belangrijke data 
26 februari 10-minutengesprekken 
27 + 28 
februari 

Profileerdagen  

28 februari Luizencontrole 
28 februari 10-minutengesprekken 
1 maart Voorstelling “Ik ben een 

ster” groep 1 t/m 4 
14 maart Voorstelling 

“Theaterfreaks”  
groep 5 t/m 8 

15 maart Mogelijke staking 
15 maart  Info bulletin 7 

 

Nieuwe leerlingen 
Lennon Kuilman en Tygo Mersch waren 
respectievelijk jarig op 27 en 28 januari. 
Beide leerlingen zijn bij ons in groep 
1A/2A gekomen.  
Dani de Boer was ook 27 januari jarig, Fay 
Kartner op 5 februari en Tristan Wakker 
op 14 februari. Zij zitten nu bij ons in 
groep 1b/2b. Wij wensen alle leerlingen 
een hele fijne tijd op de Vlonder. Ook in 
groep 4 mochten we een nieuwe leerling 
verwelkomen. Na een aantal weken 
“stage” lopen is Bietiel Amselon op 
maandag 11 februari officieel gestart op 
de Vlonder.  

 
10-minutengesprekken. 
Op dinsdag 27 februari en donderdag  
29 februari worden de  
10-minutengesprekken voor de groepen 1 
t/m 7 gehouden. U heeft inmiddels een 
uitnodiging ontvangen. 
Voor de ouders en kinderen van groep 8 
staan op beide dagen de 

verwijzingsgesprekken gepland. Tijdens 
dit gesprek wordt het schooladvies voor 
het voortgezet onderwijs bekend 
gemaakt. 

 
Letterfeest 
In groep 3 hebben we vorige week een 
letterfeest gevierd. Het afgelopen half jaar 
hebben de leerlingen in groep 3 alle 
grafemen geleerd die nodig zijn om te 
kunnen lezen. Dit vonden wij wel een 
feestje waard!  
We hebben onder andere een letterbingo 
gespeeld en een speurtocht door de 
school gedaan. Tot slot kwam meester 
Peter voor elk kind een letterdiploma 
uitreiken.  
Het was een hele gezellige middag.  
Komend half jaar gaan we verder oefenen 
met het lezen, spellen en maken we een 
start met begrijpend lezen.  
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Tevredenheidsonderzoek 
Na de voorjaarsvakantie zal er een ouder 
tevredenheidsonderzoek plaatvinden. De 
vragenlijsten zullen tijdens de 10-
minutengesprekken uitgedeeld worden. U 
kunt op schooln de vragen onder het 
genot van een kop koffie ter plekke 
invullen. Natuurlijk kunt u het onderzoek 
ook thuis invullen en later op school 
inleveren. We hopen op een grote 
respons. Voor de school is het belangrijk 
te weten “hoe de school er voor staat”.  
Met de uitkomsten kunnen we weer aan 
de slag met verdere verbeteringen. 

 
Profileerdagen 
Op woensdag 27 februari en donderdag 
28 februari zal het gezellig druk zijn in de 
Vlonder. Kinderen van groep 7 en 8 van 
acht verschillende basisscholen zullen dan 
techniekworkshops gaan volgen. De 
workshops worden gegeven door 
leerkrachten en leerlingen van het Esdal 
College. De opening zal plaatsvinden op 
woensdag 27 februari om 8.45 uur op het 
plein.  

 
Schoolfotograaf 
Op dinsdag 26 maart zal de 
schoolfotograaf weer een bezoek brengen 
aan de Vlonder. Informatie over dit 
bezoek ontvangt u na de 
voorjaarsvakantie. 

 
 
 
 
 

Theaterlessen 
In veel groepen wordt er in deze weken 
extra aandacht besteed aan theaterlessen. 
Op 4 maart zal dat resulteren in de 
meespeelvoorstelling “Ik ben een ster” 
voor groep 1 t/m 4 in het Atlas Theater. 
Ook in de bovenbouw wordt er al flink 
geoefend. De kinderen van groep 5 t/m 8 
gaan op 14 maart meespelen in de 
voorstelling “theaterfreaks”, ook in het 
Atlas Theater. Voor beide voorstellingen 
zijn we nog op zoek naar ouders die willen 
rijden. Vanzelfsprekend bent u ook 
uitgenodigd om te kijken. De aanmelding 
gaat via Schoudercom. Hier heeft u al een 
brief over gekregen.  
 

 
 
 

Pilot Snappet 
Zoals u wellicht van uw kind begrepen 

heeft, beschikt de Vlonder sinds de 
zomervakantie over een groot aantal 
Chromebooks. Het werken met 
Chromebooks betekent dat er in de 
organisatie van school wel het een en 
ander gaat wijzigen. Eén van deze zaken is 
het gebruik van de juiste software. De 
afgelopen periode is gebruikt om te kijken 
welke software geschikt is om te 
gebruiken. Er is veel software op de markt 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.emmen.nu/pub/media/ODAwOTQ1X2YyOGQ4MmFiM2U5Nzg3MzM2ODQ2YWIxYmE0YTE4YjlkYjZmZWIyOTRfNjIweEM4NjV4NDg2Kzk5NSszMDM%3D.jpg&imgrefurl=https://www.emmen.nu/nieuws/emmen/562416/atlas-theater-laat-wensen-uitkomen.html&docid=EFo-JbCPdT_qzM&tbnid=d34NG9FZHgy0MM:&vet=10ahUKEwi6opyY473gAhVFLFAKHelDCeAQMwhgKBowGg..i&w=620&h=348&bih=793&biw=1440&q=atlas theater&ved=0ahUKEwi6opyY473gAhVFLFAKHelDCeAQMwhgKBowGg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji46j_473gAhVEaFAKHcD7DjgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hogeven.nl/nw-31562-7-3690192/nieuws/4_juni_komt_de_schoolfotograaf.html&psig=AOvVaw0nne1YqD9ZlY7ET-2Ijofn&ust=1550321553951297
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die kinderen opdrachten op hun eigen 
niveau aanbiedt. Dit biedt voor zowel de 
leerkracht als de kinderen heel veel 
mogelijkheden. Kinderen die meer aan 
kunnen krijgen andere verwerkingsstof 
dan iets zwakkere kinderen. Dit is iets wat 
de leerkracht nu zelf ook doet. Nu kan de 
software dat doen. Zodoende kan de 
leerkracht weer veel meer tijd aan de 
kinderen besteden. Het onderwijs kan op 
deze manier steeds meer 
gepersonaliseerd worden. Eén van de 
pakketten die dit kan aanbieden is 
“Snappet”. Snappet is een online platform 
waarop de kinderen dus de te maken stof 
digitaal kunnen verwerken. Al veel 
scholen maken gebruik van dit platform. 
Na de voorjaarsvakantie zal groep 7 mee 
gaan doen met een pilot voor dit 
programma. Tot de zomervakantie gaan 
de leerkrachten en kinderen van groep 7 
gebruik maken van Snappet. We zullen u 
op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen.  
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