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Belangrijke data 
19 maart Ouderraad vergadering 
26 maart Schoolfotograaf 
26 maart MR vergadering 
11 april Theaterdag voor alle 

kinderen 
12 april Koningsspelen 
12 april  Infobulletin 8 
16 en 17 april CITO eindtoets groep 8 
18 april Paasactiviteiten 
19 april t/m 5 
mei  

Meivakantie  

 

Nieuwe leerlingen 
Op 2 maart werd Ise Messchendorp 
4 jaar en Robin van Boven werd op 11 
maart 4 jaar.  Beide leerlingen zijn bij ons 
in groep 1a/ 2a gekomen. We wensen 
beide kinderen heel veel plezier op de 
Vlonder. 
 

Bezoek inspectie voorschool 
Op maandag 11 maart heeft de inspectie 
een bezoek gebracht aan de voorschool. 
De inspecteur heeft een waarderend 
onderzoek uitgevoerd. De uitkomst was 
voor de voorschool positief. De inspecteur 
was erg tevreden over de ontwikkelingen 
die in gang gezet zijn. We kunnen dus 
terug kijken op een mooie dag.  

 
Schoolfruit. 
Het eind van het schoolfruit project is al 
weer in zicht. Volgende week is de 17e 
levering al weer. In totaal wordt er 20 
keer fruit geleverd. Volgende week staan 
de volgende fruitsoorten op het menu: 
 

 Woensdag: Cantaloupe meloen 

 Donderdag: Komkommer 

 Vrijdag: Peer 

 
Tevredenheidspeiling 
Tijdens de 10-minutengesprekken heeft u 
van de leerkracht een ouder 
tevredenheidspeiling gekregen. Zou u 
deze willen invullen als u dat nog niet 
gedaan heeft? De sluitingsdatum is 
woensdag 20 maart.  

 
Schoolfotograaf 
Op 26 maart komt de schoolfotograaf 
weer op de Vlonder. Twee fotografen van 
Foto Koch komen deze dag de kinderen op 
de foto zetten. Alle kinderen komen 
individueel en met de klas op de foto. Ook 
worden er foto’s gemaakt van 
broertje/zusjes. Nadere info volgt via 
Schoudercom.  

 
Bag2school 
Twee keer per jaar houden we de 
Bag2school actie. Tijdens deze actie 
verzamelen we kleding en andere soorten 
textiel. Volgende week ontvangen de 
kinderen weer een zak waar de kleding in 
gedaan kan worden. Ook kunt u de 
kleding in een vuilniszak aanleveren. De 
volle zakken mogen vanaf volgende week 
op het podium gelegd worden. Op dinsdag 
16 april worden de zakken opgehaald. 
De leerlingenraad zal een mooie 
bestemming zoeken voor de opbrengst. 
Meer info kunt u lezen in de bijlage bij 
deze nieuwsbrief.  
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Pasen 
De voorbereiding voor het paasfeest op 
donderdag 18 april zijn al weer in volle 
gang. De kinderen worden deze ochtend 
voorzien van een heerlijk ontbijt. Ook 
zullen er na het ontbijt leuke activiteiten 
plaats vinden. Binnenkort ontvangt u 
meer info.  

 
Koningsspelen 
12 april is het weer zo ver! De 
Koningsspelen staan weer op het 
programma. Elk jaar neemt de Vlonder 
deel aan deze spelen. De kinderen van 
groep 1 t/m 5 zullen in twee afzonderlijke 
programma’s verschillende activiteiten 
ondernemen rondom school. De kinderen 
van groep 6, 7 en 8 zullen na de opening 
naar de atletiekbaan van de Sperwers 
gaan. Daar zullen ze een 
atletiekprogramma gaan volgen. Voor 
deze dag wordt uw hulp ook gevraagd. 
Nadere info krijgt u via Schoudercom.  
 

Profileerdagen 
Op woensdag 27 februari en donderdag 
28 februari was het een drukte van belang 
op de Vlonder. In totaal hebben 280 
kinderen uit groep 7 en 8 van 
verschillende basisscholen genoten van de 
profileerdagen. Het Esdal College gaf deze 
dagen een aantal workshops op het 
gebied van techniek. De opening vond 
plaats op woensdag 27 februari. 
Burgemeester van Oosterhout mocht de 
openingshandeling verrichten.  
De profileerdagen zijn georganiseerd om 
de kinderen enthousiast te maken voor 
het vak techniek.  

Brede School activiteiten 
De inschrijving voor de Brede school 
activiteiten is verlengd. De kinderen 
krijgen een flyer mee naar huis. De flyer 
zit ook als bijlage bij deze nieuwsbrief. 
Aanmelden kan via  
https://www.actiefinemmen.nl/LeefModu

le/Details/1852 

Theaterdagen 
In de afgelopen periode is er twee keer 
een bezoek gebracht aan het Atlas 
theater. De kinderen van groep 1 t/m 4 
hebben op maandag 4 maart genoten van 
de voorstelling “Het geheim van de 
schatkist”. In de periode voorafgaand aan 
de voorstelling waren de kinderen door 
middel van een aantal lessen al 
enthousiast gemaakt voor de voorstelling. 
Ook de kinderen van groep 5 t/m 8 
moesten een aantal voorbereidingslessen 
volgen. Op donderdag 14 maart mocht er 
ook een bezoek aan het Atlas Theater 
gebracht worden. Er werd flink geoefend 
op verschillende plaatsen in het theater. 
Dit resulteerde aan het eind van de 
ochtend in een aantal leuke 
voorstellingen. Elke groep moest een 
zelfbedacht einde van het bekende 
toneelstuk “Romeo en Julia” spelen. 
Daarbij waren ook ouders welkom. Veel 
ouders hebben daar gebruik van gemaakt. 
We willen hierbij nog wel opmerken dat er 
bij het Atlas Theater wat onduidelijkheid 
was over het bezoek van de ouders. Met 
de organisatie van het project was dit 
door de Vlonder goed kort gesloten. De 
miscommunicatie zat in dit geval bij het 
Atlas Theater.  

https://www.actiefinemmen.nl/LeefModule/Details/1852
https://www.actiefinemmen.nl/LeefModule/Details/1852
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De kinderen hebben er zichtbaar van 
genoten. Langs deze weg willen we alle 
ouders die geholpen hebben met het 
vervoer van de kinderen enorm bedanken. 
Op donderdag 11 april mogen de kinderen 
nog een bezoek brengen aan het Atlas 
Theater. Op deze dag krijgen ze een kijkje 
achter de schermen. Nadere info volgt!  

 
Voorleeswedstrijd 
Ik ben voorleeskampioen geworden van 
mijn klas en toen ging ik door naar de 
kampioenschap van mijn school. Ik heb 
daar toen mee gewonnen. Daarna op 7 
maart ging ik naar de bibliotheek en 
moest ik met 9 andere kinderen een stukje 
voorlezen. Ik ben toen helaas 2de 
geworden, maar het was een erg leuke 
ervaring! 
Anja Batanjski groep 7 

 
Handbal woensdag 27 februari 
Op 27 februari heeft een team van de 
Vlonder mee gedaan aan het 
handbaltoernooi van de gemeente 
Emmen. Dit keer was het een gemend 
team. In totaal hebben ze drie wedstrijden 
gespeeld waarvan er twee gewonnen 
werden. Het doelsaldo moest de doorslag 
geven. Dat was net iets beter dan de 
nummer 2. Dat betekende dus dat de 
Vlonder kampioen was! Als prijs mochten 
ze een mooie beker in ontvangst nemen. 
Als verrassing mocht het team ook nog 
oplopen het eerste herenteam va E&O 
tijdens een thuiswedstrijd.  
 
 
 

Ontbijten bij FC Emmen 
Op dinsdag 19 maart gaat groep 6 
ontbijten bij FC Emmen. Het ontbijt is 
georganiseerd door FC Emmen. Het doel is 
om de kinderen te laten zien en beleven 
dat een goed en gezond ontbijt goed voor 
je is. Voor dit ontbijt was veel 
belangstelling. Groep 6 had het geluk dat 
ze uitgeloot werden en dus dinsdag 
mogen genieten van een heerlijk ontbijt.  

 
 
 


