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Belangrijke data 
27 t/m 29 
mei 

Schoolkamp groep 7 en 8 

29 mei Grote Rekendag  
30 + 31 mei Vrije dagen  
3 t/m 14 juni  CITO toetsweken 
6 +7 juni Schoolreis groep 6 
10 juni 2e Pinksterdag. Kinderen 

vrij 
14 juni Infobulletin 10 
18 juni Zomerfeest 
20 juni Schoolreis groep 3 t/m 5 

 

Nieuwe leerlingen 
Op maandag 6 mei kwam Adam Tartour  
bij ons in groep 1a/2a. Hij werd op 29 april 
4 jaar. Op 18 mei werd Vajen Sweers 4 
jaar en kwam op 20 mei  in groep 1a/2a.   
We wensen beide kinderen heel veel 
plezier op de Vlonder. 

 
Vertrek juf Alie  
Juf Alie gaat de Vlonder verlaten. Zij wordt 
de intern begeleider van een tweetal 
andere scholen, te weten obs de Runde 
en obs de Meent in Emmer-Compascuum. 
De periode tot de zomervakantie zal zij 
ook gedeeltelijk op deze scholen aanwezig 
zijn om zich daar goed in te werken. Haar 
werk op de Vlonder zal over gedragen 
worden aan een nieuwe intern begeleider. 
Op dit moment zijn we druk bezig om de 
functie van intern begeleider in te vullen. 
Mocht daar nieuws over zijn, informeren 
we u.  
 
 

 

Uitslag cito eindtoets 
In april hebben de kinderen van groep 8 
de cito eindtoets gemaakt. Twee dagen 
werd er gewerkt aan deze toets. De 
uitslag kwam vlak na de meivakantie. Voor 
het advies naar het voortgezet onderwijs 
heeft dit geen invloed voor de kinderen. 
Wel is het geweldig om te zien dat de 
groep volledig volgens verwachting 
gescoord heeft. De uitlag wordt altijd in 
een getal uitgedrukt. Voor de Vlonder was 
de score 535,4. Dat is een hele mooie 
voldoende. Jullie hebben het top gedaan, 
jongens en meiden van groep 8! 

 
Zomermarkt 
Op dinsdag 18 juni wordt er van 16.30 t/m 
19.00 uur op het plein van onze school 
een zomermarkt georganiseerd. Dit is 
ontstaan naar een idee van de 
leerlingenraad. Op het plein is van alles te 
doen voor de kinderen: spelletjes, een 
springkussen, boeken/speelgoedmarkt, 
eten en drinken, rad van fortuin en vooral 
heel veel gezelligheid! 
Voor deelname aan de spelletjes en voor 
het eten en drinken zullen stempelkaarten 
worden verkocht. Een deel van de 
opbrengst komt ten goede aan het goede 
doel  Alpe d’HuZes. Dit is uit de 
leerlingenraad gekomen.  
Bij deze willen we ook een oproep 
plaatsen: 

 Heeft u nog boeken en speelgoed 
die wij mogen verkopen? Dan kan 
u die bij ons inleveren. 

 Wilt u ons nog sponsoren, 
bijvoorbeeld met prijsjes voor het 
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rad van fortuin? Of op een andere 
manier? Dan kan u contact 
opnemen met juf Annemieke 

 Wij kunnen ook nog wel extra hulp 
gebruiken bij de begeleiding van 
de spelletjes. Hiervoor kunt u zich 
opgeven bij de leerkracht van uw 
kind. 

We gaan er een gezellig feest van maken! 
Groetjes, 
De leerlingenraad 

 
Troepsnoepers 
Op 8 mei kwamen er 2 docenten in de 
groepen 1 en 2 lesgeven over afval.  Het 
ging vooral over rommel/afval opruimen, 
zodat je omgeving netjes blijft.  Er werd 
ook verteld hoelang afval blijft liggen 
voordat het helemaal verteerd is.  Soms 
duurt dat wel 50 jaar. En plastic verteert 
nooit. Dat was wel even schrikken voor de 
kinderen. 
We mochten in de buurt, die trouwens erg 
netjes was,  de rommel met prikstokken 
opruimen, waarna we met  meegebrachte 
afvaldoosjes  van thuis een 
TROEPSNOEPER hebben geknutseld.   

 
        

Schoolkorfbal  
Op dinsdag en donderdag moesten we 
wedstrijden spelen. We zijn heel trots op 
de wedstrijden. 3 x Gewonnen op dinsdag 
(4-0, 4-0 en 4-0) Daarna op donderdag 2 

gewonnen en 1 gelijk gespeeld. Na het 
tellen van de punten moesten wij als 
Vlonder 1 tegen Vlonder 2. Dat waren 
kinderen van onze eigen groep 6. We zijn 
derde geworden en we hebben veel 
plezier gehad. En we hebben een mooie 
beker!  
 
Kimberly, Lara, Caithlyn, Inger, Danijel, 
Milan en Mirte (Team Vlonder 1) 

 

 
 
Schoolreis groep 1 en 2 
Op 16 mei gingen we met de bus naar het 
speelreservaat Cowboys en Indianen in 
Coevorden. 
We mochten overal vrij spelen. Er waren 
klimtoestellen, ballenbakken, 
luchtkussens, glijbanen, slingertouwen, 
voetbalkooien, fietsjes en paardjes,  

eigenlijk te veel om 
op te noemen. De kinderen hebben 
genoten. Daarna konden we ook nog in de 
buiten speeltuin spelen en de dieren in de 
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kinderboerderij bekijken. We kwamen 
moe, maar voldaan weer met de bus om 
kwart over drie terug bij school. Het was 
een prachtig schoolreisje.  
 

Verkeersexamen  
Een paar weken geleden hebben wij 
theoretisch verkeersexamen gehad en 
daar is iedereen voor geslaagd. Afgelopen 
dinsdag had groep 7 het praktisch 
verkeersexamen. We gingen met zijn allen 
op de fiets naar de plek waar altijd de Q-

bussen 
staan als 
ze niet 
rijden. 
Daar 
hebben 
we eerst 
even wat 

gegeten en gedronken, want we moesten 
wachten 
op de 
andere 
scholen. 
We 
kregen 
ook nog 
even een 
snelle 
fietsenkeuring  en zoals je op de foto ziet 
moesten we wachten in een lange rij waar 
we vervolgens in tweetallen om de 
minuut vertrokken . De route vond ik 
eerlijk gezegd makkelijker dan ik had 
gedacht.  Uiteindelijk is iedereen geslaagd, 
behalve Tom, die was helaas ziek. 
 
Groetjes Noor Tuijp, groep 7. 

Grote Rekendag 
Op woensdag 29 mei houden we de Grote 
Rekendag. De kinderen van groep 1 t/m 6 
zullen de hele dag werken “Uit 
verhouding”. Het belooft een gezellige en 
leerzame ochtend te worden.  
De kinderen gaan tal van situaties 
verkennen waarin de verhoudingen niet 
kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk 
maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat 
voor een snackbar. Het verkennen van 
dergelijke situaties leidt tot 
verhoudingsgewijs redeneren, maar ook 
tot meetactiviteiten en het verkennen van 
de ruimte (meetkunde). Het 
onderliggende doel is kinderen 
onderzoekend te laten rekenen. Want zelf 
ontdekken levert inzicht op. En niet 
onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 
 
 
 
 
 
 

 
 


