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NUMMER 5 

 

25 januari 2019  

  

Belangrijke data 
5 februari MR vergadering 
6 februari Studiedag team. Kinderen 

zijn vrij  
11 februari Or vergadering 
15 februari Infobulletin 6 
16 t/m 24 
februari 

Voorjaarsvakantie 

26 februari Contactavond  
27 februari Luizencontrole 
28 februari Contactavond  
1 maart 1e rapport mee 

 

Nieuwe leerlingen 
Lola Bergsma is 24 december 4 jaar 
geworden en Senn Smissaert is 17 januari 
4 jaar geworden. Ze zitten  nu allebei bij 
ons in groep 1b/2b.  
Ook in andere groepen mochten we na de 
vakantie nieuwe kinderen begroeten. In 
groep 3 is Roan Kooi nieuw op school. Zijn 
zus Marit zit in groep 5. Ook in groep 6 is 
er een nieuwe leerling: Yindi Emmaneel. 
Wij wensen alle kinderen een hele fijne 
tijd toe op de Vlonder.  

 
Aanmelden nieuwe leerlingen 
Wordt uw zoon/dochter binnenkort 4 
jaar? Denkt u dan aan het inschrijven van 
uw kind? Het inschrijfformulier is af te 
halen bij meester Peter.  

 
Cito toets weken 
Afgelopen week zijn we weer gestart met 
het afnemen van de cito toetsen. Ook de 
komende twee weken zullen de kinderen 
regelmatig getoetst worden. De resultaten 

worden tijdens de 10 minutengesprekken 
in februari met u besproken.  

 
Brede school activiteiten 
Afgelopen week heeft uw kind een flyer 
mee gekregen over de brede school 
activiteiten. In het verleden kregen de 
kinderen een “ladder” met het activiteiten 
overzicht mee. Vanaf nu staat het 
overzicht op een website. Er is daar weer 
een zeer gevarieerd aanbod in activiteiten 
te vinden. Ook het aanmelden gaat via 
deze website: www.actiefinemmen.nl  

 
Schoolfruit 
Volgende week staat de 10e levering van 
het schoolfruit al weer gepland. We zijn 
dan op de helft. De kinderen genieten van 
het fruit dat ze aangeboden krijgen. 
Volgende week eten we op  

 Woensdag: mandarijn 

 Donderdag: peer 

 Vrijdag: watermeloen 

 
Handbaltoernooi 
Op woensdag 27 februari neemt een team 
van de Vlonder deel aan het 
handbaltoernooi georganiseerd door E&O. 
De kinderen die zich hebben opgegeven 
ontvangen binnenkort het programma. 
Wij wensen jullie veel succes! 
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Kerstfeest 
Het was weer een gezellige avond. In de 
klassen heeft iedereen van het heerlijke 
eten en van de gezelligheid genoten. 
Iedereen zag er op zijn/haar kerst best uit! 
Op het plein was het ook erg gezellig. De 
ouders konden in de grote tent genieten 
van heerlijk eten en drinken, een prijsje 
winnen bij de verloting, lekker opwarmen 
bij het vuurtje en zelfs nog een dansje 
maken op kerstmuziek. Het was een groot 
succes! Alle ouders die meegeholpen 
hebben nogmaals bedankt! 

 

  
 

 
 
Techniekhoek 
Wie van u heeft misschien nog oude 
herenoverhemden (met lange mouwen) 
thuis die niet meer worden gebruikt? Wij 
zijn er blij mee op school. Wij gebruiken ze 
bijvoorbeeld tijdens het schilderen. 
U kunt ze afgeven bij juf Elise. 

 

Atelier 
Vandaag hebben de kinderen weer 
genoten van de ateliers. Vanmorgen was 
het de beurt aan de kinderen van groep 1 
t/m 3. Verschillende onderdelen zijn de 
revue gepasseerd. Te denken valt aan 
poppenkast spelen, techniek of cup cakes 
maken. Bij techniek hebben de kinderen 
een robot mogen besturen.  
Voor de kinderen van groep 4 t/m 8 was 
de keuze weer groot. Een deel van de 
kinderen heeft een bezoek gebracht aan 
de brandweerkazerne of Mc Donalds. 
Andere kinderen waren creatief bezig. Een 
aantal ouders heeft ons weer enorm 
geholpen. Namens de kinderen willen we 
u daarvoor bedanken. Mocht u een leuke 
hobby hebben of een idee hebben voor 
een interessante workshop, wilt u ons dat 
dan laten weten?  
Ideeën zijn altijd welkom!  
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