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Nieuwe leerlingen
Fennah Soplanit en Sofie Boon zijn in
oktober 4 jaar geworden en zitten nu bij
ons in groep 1b/2b. Ook zijn Femke
Stegeman en Lente Rutte 4 jaar geworden
en zitten nu in groep 1a/2a. Wij wensen
Fennah, Sofie, Femke en Lente veel plezier
op onze school.

Schoolfruit
Vanaf volgende week woensdag 14
november doet de Vlonder weer mee aan
het schoolfruitproject. Tot en met 20 april
krijgen de kinderen drie keer per week
gratis fruit aangeboden. Het aanbod
verschilt per week. Op de vrijdag voor de
nieuwe week wordt er een overzicht van
het aangeboden fruit op de deur
gehangen. Ook zal er via een
nieuwsbericht op Schoudercom over het
aanbod gecommuniceerd worden. De
vaste fruitdagen zijn woensdag,
donderdag en vrijdag. Sommige
fruitsoorten dienen gesneden te worden.
Wij zullen dan een beroep op u doen als
ouders. Mocht uw kind op een bepaalde

dag het aangeboden fruit niet lekker
vinden, vragen wij u zelf iets (gezonds)
voor in de pauze mee te geven.
Volgende week eten we op:
 Woensdag : Sinaasappel
 Donderdag : Appel
 Vrijdag : Kiwi

Sint- Maarten
Vrijdagmorgen 9 november was het wel
erg gezellig en donker in school. Deze
morgen hebben de kinderen alvast SintMaarten op school gevierd. Verschillende
groepen hebben een bezoekje bij elkaar
gebracht en dan werd er uit volle borst
gezongen. Ook werden elkaars
lampionnen bewonderd, waaraan de
kinderen de afgelopen tijd heel hard
hebben gewerkt . De kinderen van de
groepen 3 zijn dit jaar liedjes wezen
zingen in Het Rietveldhuis. De bewoners
hebben genoten van de mooie liedjes,
lampions en de gezelligheid. Na afloop
konden alle kinderen genieten van een
heerlijke traktatie aangeboden door de
ouderraad en een aantal hulpouders. De
traktatie is mede mogelijk gemaakt door
de Plus supermarkt. Bedankt daarvoor!
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Sint- Maarten

Sinterklaas
Ook dit jaar zal Sinterklaas op De Vlonder
komen heeft hij ons laten weten. Samen met
zijn Pieten zal hij op woensdag 5 december bij
ons zijn. We kunnen u alvast vertellen dat het
vast een gezellige morgen gaat worden. De
voorbereidingen voor het feest zijn al in volle
gang. Het is fijn dat er, naast de ouderraad,
vele ouders hulp bieden bij de
voorbereidingen. Hartelijk dank daarvoor. En
nu nog maar even geduld hebben, totdat
Sinterklaas echt weer in ons land is.

Leerlingenraad

Hallo, wij zijn van de leerlingenraad dit
schooljaar. Wij hebben dit jaar weer
nieuwe leden: Desmond Bakker, Fynn
Boonstra, Sharon Weitering, Milan
Dijkstra , Noëlle Wolters en Liam Schaart.
We hebben dit jaar weer een ideeënbus,
daarin kunnen kinderen een briefje doen
als ze een idee hebben voor iets voor op
school of voor in de groep. De Bag2school
actie is ook alweer gehouden en met de
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opbrengst mogen wij spullen voor het
plein kopen. We vragen in alle groepen
wat ze graag willen hebben voor op het
plein.

10-minutengesprekken
Op 26 en 27 november staan de eerste
10-minutengesprekken van het schooljaar
weer gepland. Volgende week ontvangt u
via SchouderCom een mail waarin u de
beschikbaarheid kunt opgeven voor één
van de twee avonden.

Techday Drenthe College
Afgelopen donderdag 1 november zijn we
op de fiets naar het Drenthe College
geweest. Zoals de titel aangeeft, kregen
we informatie over techniek, over
bedrijven etc.
Mike had een groot pakket gewonnen.
Heel veel scholen waren daar en er waren
zekers meer dan 200 kinderen.
Er was ook een kleine elektrische auto
waar de burgemeester uitstapte.
Met groep 7 moesten we een
zelfgemaakte auto maken en er kwamen
hele leuke creaties uit.
Met een propeller ging de auto vooruit,
alhoewel sommige ook scheef gingen!
We hebben ook veel geleerd.
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