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Belangrijke data 
Week 36 Kennismakingsgesprekken 
Week 37, 38 Afname Cito schooljaar 

2019-2020 
16 september  Start leesvirus project 

groep 5 & 6 
18 september  Start bag2School 
 Nieuwsbrief 2 
24 september Studiemiddag  

Leerlingen 12:00 uur vrij 
25 september  Atelier 1 (groep 4 t/m 8 ) 

 
De eerste week zit er weer op! Altijd weer 
spannend voor kinderen, ouders en 
leerkrachten. We hebben allemaal weer 
kunnen wennen aan de (nieuwe) klas(sen) en 
leerkracht(en) en hebben er weer zin in. We 
zijn weer klaar voor een uitdagend schooljaar.  
 
Team obs De Vlonder  

 
Nieuwe leerlingen 
Bij de start van het nieuwe schooljaar hebben 
we ook weer een aantal nieuwe leerlingen 
mogen verwelkomen. 
 
In groep 1/2a: Justin, Milan, Dani, Sara en 
Roos.  
 
In groep 1b/2b: Sophie, Nina, Nils, Jay en MJ.  
 
Wij wensen alle leerlingen een zeer fijne tijd 
op de Vlonder.  
 

Mocht u ook uw kind willen 

aanmelden? U kunt contact 

opnemen met de school. We geven 

aangepaste rondleidingen! 

Kennismakingsgesprekken  
In verband met de laatste ontwikkelingen 
omtrent het coronavirus hebben we besloten 
de contactmomenten voor de groepen 1 t/m 7 
van 1 en 3 september bij voorkeur niet fysiek 
plaats te laten vinden. We zijn opzoek naar 
een alternatief en willen dit wellicht via Google 
Meet gaan organiseren.  
 
In week 35 neemt de leerkracht via 
SchouderCom contact met u op om een 
gesprek in te plannen. Dit hoeft niet op 1 of 3 
september te zijn. Verdere informatie over 
werkwijze volgt.    
 
Het gesprek gaat om kennismaken met de 
nieuwe leerkracht en het delen van belangrijke 
informatie omtrent uw kind.  
 
De informatieavond van 2 september voor 
groep 8 zal op een andere manier worden 
ingevuld. Ook hier volgt binnenkort meer 
informatie over via SchouderCom. 
 
Wij vinden het heel vervelend dat we deze 
aanpassingen moeten doen en hopen op uw 
begrip.  
 

Eten en drinken in de pauze 
Als school stimuleren wij gezond eten. Wij 
willen u daarom vragen, kinderen fruit en/of 
groente mee te geven. Een boterham of 
gezonde koek mag natuurlijk ook. Dus snoep, 
koekjes, chocolade en dergelijke graag voor 
thuis bewaren.  
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Bibliobus 
De bibliobus zal vanaf maandag 31 augustus 
weer van start gaan. Elke leerling krijgt de kans 
eenmaal in de twee weken 
zijn of haar boeken te 
ruilen op de 
maandagochtend.  
We zoeken nog naar een 

aantal ouders, verzorgers, 

opa’s  of oma’s die een aantal 

maandagochtenden van 8:30 uur tot 10:00 uur 

kunnen helpen. Het gaat om het begeleiden 

van kleine groepjes kinderen van de klas naar 

de bibliobus, het inleveren van gelezen boeken 

en het zoeken van nieuwe boeken. Graag 

aanmelden bij de leerkracht! 

Luizenbrigade  
Daarnaast zijn we nog steeds dringend op zoek 
naar ouders voor de luizenbrigade. Het betreft 
een dagdeel na elke vakantie en een eventuele 
nacontrole(s).  
 
Aanmeldingen zijn ZEER welkom en kan bij de 
leerkracht!  
 

Cito  
In week 37 en 38 zullen de groepen 4 t/m 7 de 
cito’s van schooljaar 2019-2020 gaan maken. 
Bij groep 8 zal de Entreetoets groep 7 worden 
afgenomen. Dit in verband met het niet 
doorgaan van de cito afname vorig schooljaar.  
 
Mocht er na deze afname reden zijn voor een 
gesprek met u als ouder/verzorger zal dit in 
week 41 plaatsvinden.  

 
Studiemiddag 24 september 
Donderdag 24 september zijn de leerlingen om 
12:00 uur vrij i.v.m. een studiemiddag.  

Start voorschool met 

nieuwe dagdelen en 

tijden  

Na de vakantie zijn wij op de 
voorschool gestart met 
nieuwe dagdelen en tijden. 
Er is nu de mogelijkheid om kinderen i.p.v. 10 
uur 16 uur naar de voorschool te laten gaan. 
 
De dagdelen zijn maandagmorgen, 
dinsdagmorgen, woensdagmorgen en 
donderdagmorgen van 8.15 uur tot 12.15 uur. 
We sluiten aan bij de schooltijden van de 
school en de kleuters van groep 1, die ook ’s 
morgens naar school gaan.  
De thema’s en feesten en de doorgaande lijn 
stemmen we af op de groepen 1 en 2 van het 
basisonderwijs. 
 
We bieden door de nieuwe dagdelen en tijden 
nog meer mogelijkheden om de kinderen voor 
te bereiden op de start in groep 1, hierdoor 
wordt de overgang rustiger voor u en uw kind.  
Kinderen zijn welkom vanaf twee en half jaar, 
maar als uw kind drie is kan het ook starten. 

 
Wilt u informatie van de voorschool wij zijn 
bereikbaar via de mail:  
vlonder@stichtingpeuterwerk.nl 
Telefoonnummer: 0640771550. 
 
Team voorschool de Vlonder 

 
 
 
  

mailto:vlonder@stichtingpeuterwerk.nl
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Kledingactie Bag2school  
Ook dit jaar nemen we weer deel aan de 
kledingactie Bag2school. In week 38 krijgen de 
kinderen daarvoor de zakken uitgedeeld. Per 
ingezamelde kilo kleding gaat er € 0,30 naar 
school. U kunt de zakken voor de hoofdingang 
van de school plaatsen op schooldagen tussen 
8:00 en 16:00 uur. Wij zullen het naar binnen 
brengen. Uiteraard mogen leerlingen de 
zakken wel naar binnen brengen en op het 
podium neerleggen. De actie eindigt op 9 
oktober! 

 
Typecursus 
In de hoogste groepen van de basisschool 
leren en werken kinderen steeds meer met de 
computer. ‘Blind’ kunnen typen, is dan heel 
handig. Met deze vaardigheid is het (huis)werk 
sneller af en omdat kinderen minder hoeven 
na te denken over het typen, kunnen ze hun 
aandacht meer richten op de opdracht. Het 
maken van de opdracht gaat daarom vaak 
beter. 
 
Elk jaar zijn er meerdere externe partijen die 
dit aanbieden. Voor leerlingen en ouders van 
de groepen 6,7 en 8 liggen er van 
verschillende partijen een brief en/of folders 
over de typecursussen op school. Hierin vindt 
u alle informatie over verschillende cursussen. 
Het staat vrij om dit mee naar huis te nemen.  
Voor meer informatie en om een deel van de 
cursus alvast te proberen van LOI KIDZZ, 
verwijzen we u naar www.loikidzz.nl/typen.  
 

 
 
Brede School activiteiten najaar 2020 
Er staan  weer veel leuke activiteiten van de 
Brede School Rietlanden online. Doe weer mee 
en meld je aan! 
 
Via onderstaande link komt u bij het overzicht 
van de activiteiten waar u tevens uw kind kan 
aanmelden. 
 
https://www.actiefinemmen.nl/LeefModule/D
etails/1852 of via onderstaande site 
www.actiefinemmen.nl 
 
volg daarbij het onderstaande pad 
• Brede School 
• Rietlanden 
 
Alle kinderen ontvangen op school een flyer 
met een verkort overzicht van de activiteiten. 
 
Wij wensen u en uw kind veel plezier bij het 
bekijken van de activiteiten en hopen dat 
iedereen zich inschrijft voor één of meerdere 
leuke activiteiten. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Alina Kuper  Email:  a.kuper2@kpnplanet.nl.  
 

 

http://www.loikidzz.nl/typen
https://www.actiefinemmen.nl/LeefModule/Details/1852
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http://www.actiefinemmen.nl/

