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Belangrijke data 
2 juli Kennismaking met de 

nieuwe juf of meester 
3 juli Uitzwaaien groep 8  

10:30 uur 
 Laatste schooldag alle 

leerlingen 12:00 uur vrij. 
17 augustus Eerste schooldag  

Schooljaar 2020-2021 

 
Laatste nieuwsbrief voor de vakantie & start 
na de vakantie 
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief voor de 
vakantie. Dit bijzondere schooljaar gaan we 
niet snel vergeten. De kinderen kunnen 
genieten van een welverdiende vakantie. Zes 
weken niet naar school.  
 

Vooralsnog gaan we er vanuit dat we na de 
vakantie weer het oude ritme en de 
oorspronkelijke tijden kunnen oppakken.  
 

Indien we genoodzaakt zijn maatregelen te 
moeten handhaven, zal dit in de week voor 17 
augustus worden gecommuniceerd.   
 

Het team van de Vlonder wenst u allen een 
hele fijne zomervakantie toe en we hopen 
elkaar weer in goede gezondheid te 
ontmoeten op maandag 17 augustus.  
 
 

 
 
 

Nieuwe leerlingen  
Ook de afgelopen periode hebben we weer 
een aantal nieuwe leerlingen mogen 
ontvangen 
 

In groep 1c gaan Annelinde, Niek en Nick voor 
het eerst naar school. Daarnaast is 
Hanibal gestart in groep 5.  
 

We wensen alle leerlingen een fijne tijd op de 
Vlonder. 
 
Luizencontrole 
Door de situatie zijn er de afgelopen tijd geen 
luizencontroles geweest. Dit betekent niet dat 
ze er niet zijn. Zou u uw eigen kind goed 
willen controleren en daar waar nodig 
behandelen. Alvast bedankt.  
 
Springkussens 
Veel activiteiten zijn de laatste weken helaas 
niet doorgegaan. Daarom is er besloten 30 
juni een aantal springkussen te huren. Elke 
groep kan een gedeelte van de dag lekker 
bewegen en uitleven. We hopen dat het weer 
gunstig blijft en dat de kinderen een leuke dag 
beleven.   
 

Afscheid groep 8  
Voor alle leerlingen is het een vreemd jaar 
geweest, maar zeker voor de leerlingen van 
groep 8. In een jaar dat eigenlijk ‘het jaar’ van 
de basisschool moet zijn, heeft corona er een 
vreemde wending aan gegeven. Gelukkig zijn 
ze vorig jaar wel al op kamp naar Ameland 
geweest. Daarnaast hebben ze de laatste 
weken wat alternatieve activiteiten gedaan 
ter vervanging. Een onderdeel daarvan is het 
maken van een film i.p.v. de musical geweest. 
In één dag hebben de leerlingen zelf een 
aantal korte filmpjes bedacht, gespeeld, 
gefilmd en geregisseerd. Deze filmpjes 
hebben ze samen bekeken op de 
bioscoopavond. Komende week zal de laatste 
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week zijn hier op de Vlonder en ‘glijden’ de 
leerlingen van groep letterlijk de school uit. 
We wensen jullie ontzettend veel succes en 
plezier op jullie volgende school. 
 
Klassenverdeling 2020-2021 
In de bijlage een brief omtrent de 
klassenverdeling van volgend schooljaar. In 
week 26 en/of 27 worden in SchouderCom de 
groepen aangepast. Ook zullen de 
verschillende roosters en de jaarplanning 
2020-2021 voor komend schooljaar geplaatst 
worden.  
 
Contactavond schooljaar 2020-2021 
Begin volgend schooljaar zal er een 
kennismakingsgesprek worden gepland i.p.v. 
de informatieavond. Het contactmoment is er 
om direct kennis te maken met de (nieuwe) 
leerkracht en de belangrijkste zaken te delen 
aangaande uw kind. Dit alles onder 
voorbehoud van de maatregelen omtrent 
corona.  
 

Bibliobus 
Voortschrijdend inzicht laat zien dat het 
bezoek van de bibliobus bij de scholen niet 
haalbaar is i.v.m. corona. Daarom heeft de 
bibliotheek besloten vanaf 17 augustus 
voorlopig NIET langs de scholen te rijden. 
Hiermee vervalt de reguliere dienstverlening 
zoals u gewend was. Er wordt gezocht naar 
een alternatief om de kinderen toch van 
dienst te kunnen zijn vanaf september 2020.   

 

Overblijfouders 
Voor volgend schooljaar zijn wij op zoek naar 
nieuwe overblijfouders!!! 
Als overblijfouder eet je tussen de middag 
met de kinderen een broodje op school en 
daarna hou je toezicht bij het binnen of buiten 
spelen. 
 

Heb je op maandag/dinsdag/donderdag of 
vrijdag tussen 12:00 en 13:00 uur tijd om ons 
te komen helpen, dan horen we dat graag 
z.s.m.! 
 

Voor informatie en/of vragen kun je 
telefonisch contact met ons opnemen. 
 

Met vriendelijke groet, 
Allet - TSO De Vlonder - 06 42408566 
 

 


