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Belangrijke data 
7 mei Ouderraad vergadering 
8 mei  Luizencontrole  
16 mei Schoolreis groep 1 en 2 
17 mei  Infobulletin 9 
20 t/m 24 
mei  

Wandel4daagse  

27 t/m 29 
mei 

Schoolkamp groep 7 en 8 

29 mei Grote Rekendag 
30 en 31 mei Vrije dagen 

 

Meivakantie 
Na een periode met veel leuke activiteiten 
breekt nu voor de kinderen een 
welverdiende vakantie aan. Twee weken 
zijn de kinderen vrij. Er hoeft even niet 
aan school gedacht te worden. Na de 
vakantie breekt  een periode aan waarin 
weer veel dingen gaan gebeuren. Dit is 
tevens de laatste periode voor de 
zomervakantie. Ook zijn er de komende 
tijd veel “gebroken weken”. Hou de 
kalender op Schoudercom dus goed in de 
gaten.  

 
Nieuwe leerlingen 
Tess Debruyne was zondag 14 april  jarig. 
Ze is 4 jaar geworden. Vanaf maandag 15 
april zit ze in groep 1a/2a.  
En Jayson Acevedo Mezquita is 18 maart 4 
jaar geworden en zit bij ons in groep 
1b/2b.  
Allebei heel veel plezier op de Vlonder 
toegewenst! 

 
 

Tervredenheidsonderzoek 
In de afgelopen periode heeft het 
tevredenheidsonderzoek onder ouders 
plaats gevonden. Ruim 120 vragenlijsten 
zijn retour gekomen. De uitslag mag zeer 
positief genoemd worden. Met een 
gemiddeld eindcijfer van een 7,9 wordt 
boven het landelijk gemiddelde van 7,6 
gescoord. Dat was tevens de score van het 
vorige onderzoek twee jaar geleden. Een 
mooie groei dus. De samenvatting van het 
onderzoek zullen we, nadat deze 
besproken is met de MR, met u delen. De 
kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben 
deze week ook het 
tevredenheidsonderzoek ingevuld.  

 
Theaterdag 
Op donderdag 11 april mochten alle 
kinderen van de Vlonder een bezoek 
brengen aan het Atlas Theater. De 
ontvangst was in de kleine zaal. Na een 
korte inleiding kregen de kinderen een 
speurtocht door het theater. Tijdens deze 
speurtocht werd een kijkje achter de 
schermen genomen. Zo kwamen de 
kinderen in de kleedkamers en mochten 
ze zelfs op het podium in de grote zaal 
staan. Nadat de onderbouw weer naar 
school mocht, was het de beurt aan de 
bovenbouw om nog een leuke quiz te 
spelen: “de jongens tegen de meisjes”. 
Het was een zeer geslaagde ochtend. 
Langs deze weg willen we alle ouders die 
deze dag gereden hebben enorm 
bedanken!  
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Koningsspelen 
Ook was het vrijdag al weer tijd voor de 
Koningsspelen. Elk jaar weer een 
terugkerend evenement. Na de 
gezamenlijke opening op het plein gingen 
de kinderen van groep 6, 7 en 8 naar de 
Meerdijk. Op de atletiekbaan van de 
Sperwers mochten ze hun atletiekkunsten 
vertonen. Voor de kinderen van groep 1 
t/m 5 was er in en rond de school van 
alles te doen. Ook op deze ochtend 
hebben we weer veel hulp gehad van een 
grote groep ouders. Ondanks dat het koud 
was, hebben we een hele gezellige 
ochtend gehad.  

 
Pasen 
Eén van de vele activiteiten deze weken 
was Pasen. Vandaag hebben de kinderen 
in de klas genoten van het gezamenlijke 
paasontbijt. Dit ontbijt werd verzorgd 
door de ouderraad. Tijdens het ontbijt 
kregen de bovenbouwgroepen bezoek van 
enkele spelers van FC Emmen. Ze werden 
flink ondervraagd door de kinderen.  
Na het ontbijt was het tijd voor de 
traditionele vossenjacht. Wat waren de 
kinderen van groep 8 weer prachtig 
verkleed. In groepjes mochten de 
kinderen de “vossen” zoeken. Bij elke 
“vos” was er wel een leuke opdracht te 
doen. Het mooie weer droeg zeker bij tot 
een zeer geslaagde ochtend! 

 
 
 
 
 

Cito Eindtoets 
Tussen alle activiteiten door was het voor 
groep 8 ook nog tijd om de CITO Eindtoets  
te  maken. Op dinsdag 16 april en 
woensdag 17 april werd er twee 
ochtenden hard gewerkt aan de Eindtoets. 
Na het harde werken was het vanmiddag 
tijd voor ontspanning. De kinderen 
mochten genieten van een heerlijke high 
tea. Nu maar wachten op de uitslag. Deze 
zal na de vakantie komen.  

 
Streetwise  
Op vrijdag 29 maart hebben de kinderen 
meegedaan aan Streetwise. Dit 
verkeerseducatie programma van de 
ANWB bestaat uit 4 onderdelen. Voor elke 
groep was er een leuke activiteit. Een 
aantal kinderen van groep 5 vertelt hier 
over. 

 
Wij vonden het een hele ervaring om zelf 
te remmen. Wij mochten zelf vlaggen voor 
andere kinderen uit onze klas groep 5. Je 
mocht bij iemand anders in de auto 
achterin. Om te ervaren hoe het is als 
iemand anders remt. We hebben veel 
geleerd over de remweg. Drie dingen om 
te onthouden de g van gewicht de s van 
snelheid en de p van profiel. Het nadeel 
was dat je lang moest wachten voor je 
mocht remmen. HET WAS SUPER LEUK!!!  
Milan van der Zee en Jacy 
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We gingen een rem test doen. We gingen 
eerst een paar spelletjes doen. Daarna 
gingen we in een auto en dan mochten we 
zelf remmen. Toen de vlag naar beneden 
ging. Toen gingen we testen wat eerder 
remt een mens of een auto. En we hebben 
ontdekt dat een mens sneller remt dan 
een auto. 
En daarna mocht je achterin zitten en ging 
een ander remmen, Cool he!? 
Maar achterin moest je in een heel klein 
stoeltje en voorin ook. 
Maar het was echt super leuk 
Geschreven door: Lindsi Tess   
 
Het was heel leuk. Het leukste vonden wij 
het rennen. Achterin de auto was het veel 
heftiger dan voorin. In het begin gingen 
we spelletjes doen. Er was een startlijn en 
een finishlijn. We moesten van de startlijn 
naar de finishlijn rennen. Als we er waren 
moesten we remmen. En de tweede keer 
toen moesten we weer rennen maar pas 
als Ria met de vlag zwaaide moesten we 
remmen. 
van Milan S, Marit, Lindsay  
 

Verkeersouders gezocht 

 
Op dit moment hebben wij nog 1 ouder, 
van een leerling uit groep 8, die 
verkeersouder is. 

Wij zijn op zoek naar 2 enthousiaste 
ouders, die tijdens de verkeersprojecten 
willen helpen.  
Daarbij moet u denken aan projecten 
zoals 1 keer per jaar de fietsenkeuring, 
Streetwise en het fietsexamen. 
Lijkt dit u iets, dan kunt u zich bij juf Andra 
(groep 4) of bij juf Angelique (groep 5) 
aanmelden. 
 

Zwerfafval. 
Troepsnoepers en rommelruimers of de 
slimme plastic soep sloep, deze kreten 
komen uit het programma “Troep onder 
de loep”. Na de meivakantie hebben de 
groepen 1 t/m 6 een workshop over 
zwerfafval. De thema’s afvalverzameling 
en verwerking worden hier op creatieve 
wijze benadrukt en uitgelicht. De kinderen 
gaan zelf creatief aan de slag om 
zwerfafval een nieuwe functie te geven. 
Om hier mee aan de slag te kunnen 
hebben we het een en ander nodig. 
Wilt u uw kind op 6 mei het volgende 
meegeven: 
Voor de groepen 1 t/m 3, 3 stuks schoon 
afval zoals doosjes, pakjes e.d. liever geen 
glas en geen zuivelverpakkingen. 
Voor de groepen 4 t/m 6, een doos gevuld 
met schoon afval zoals doosjes e.d.  
We gaan hier creatief mee aan de slag. 
Ook staat er nog een opruimactiviteit 
gepland.  
Zo leren we weer veel over de weg naar 
een schoner milieu. 
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Schoolfruit 
Na 20 weken hebben we deze week het 
schoolfruit project afgesloten. Al deze 
weken hebben de kinderen genoten van 
verschillende soorten fruit. Het was een 
groot succes. 

 
Bag2school 
Afgelopen weken is er in totaal bijna 600 
kilo aan kleding ingezameld. Het heeft een 
bedrag van bijna €200,- opgeleverd. We 
gaan weer met de leerlingenraad om tafel 
om een goede besteding te zoeken. 

 
Verkeersexamen 
4 april zouden we het verkeersexamen 
voor theorie hebben. Voor het eerst kon 
dit op een chromebook, alleen was de 
server overbelast. Vrijdag weer 
geprobeerd en weer hetzelfde probleem. 
Gelukkig konden we na het weekend op 8 
april het theoretisch verkeersexamen wel 
maken. Bijna iedereen heeft het examen 
gehaald, degene die het net niet hebben 
gehaald mogen na de meivakantie op 
herhaling, net als de kinderen die er niet 
waren. Op 21 mei hebben we het  
praktisch verkeersexamen. Dan gaan we 
met de fiets door Emmen. We gaan langs 
controleposten met ouders/juffen of 
meesters. Er is een vaste route die gefietst 
moet worden. Het doel is zo min mogelijk 
streepjes te krijgen. Als je geen streepjes 
hebt dan is de kans groter dat je geslaagd 
bent. We hebben er heel veel zin in.    
Groetjes Lotte Dragtstra, groep 7. 

 
 

Brandveiligheid. 
De groepen 1 tot en met 3 kregen 
maandagochtend 15 april bezoek van 2 
brandweerlieden. Zij kwamen van alles 
vertellen over de brandveiligheid thuis, 
maar ze lieten ook hun brandweerpak zien 
met helm, masker en zuurstoftank. Wij 
zijn ons weer bewust geworden hoe 
voorzichtig  we om moeten gaan met vuur 
en warmtebronnen. Ze hebben ook een 
mooi verhaal verteld over Smokey, de 
brandweerhond.  
In sommige groepen mag Smokey  de 
komende weken bij de kinderen thuis 
logeren.  
 
Heeft u nog even tijd om een enquête in 
te vullen over brandveiligheid? 
Klik dan op de volgende link: 
https://goo.gl/forms/8XF5i17ER8WsQssA3 
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