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Belangrijke data 
16 september Schoolvoetbal meisjes 5/6 
17 september  Informatieavond groep 8 
18 september  Schoolvoetbal jongens 5/6 
23 september Schoolvoetbal meisjes 7/8 
25 september Schoolvoetbal jongens 7/8 
27 september Schoolvoetbal finaledag 
01 oktober  OR-vergadering 
02 oktober Start Kinderboekenweek 
07 oktober Dag van de leraar 
08 oktober MR-vergadering 
09 oktober Einde Bag2school actie 
10 oktober GMR-vergadering 
11 oktober Nieuwsbrief 2 

 

Nieuwe leerlingen 
In het nieuwe schooljaar hebben we weer 
een aantal nieuwe kinderen mogen 
begroeten op De Vlonder.  
In groep 1a/2a: 
James Hemel, Sven de Wit, Tommy van Es, 
Michael Brussee en Maud Holtrop  
In groep 1b/2b: 
Evelyn Cheng, Fleur Kalk, Sam Steenbergen 
en Thijmen Norder. 
In groep 5: 
Yuxin Ling 
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne tijd 
toe op De Vlonder! 

 
Deuren open  
Wij attenderen u er op dat de schooldeuren 
’s morgens om 8.15 uur open gaan en de 
leerlingen dan naar binnen mogen. De 
leerkrachten zullen dan bij de klas staan om 
de kinderen te ontvangen. Zeker als de 
dagen straks korter worden is het raadzaam 
om de kinderen niet te vroeg naar school te 
sturen. 

 
Schoudercom  
Twee jaar geleden zijn we gestart met 
Schoudercom. Veel informatie wordt er op 
gedeeld. Onder het kopje “documenten” 
kunt u informatie vinden over belangrijke 
zaken. Zo vindt u er verschillende roosters, 
maar ook informatie over de 
Tussenschoolse opvang of de 
medezeggenschapsraad. De kalender van de 
school en de verschillende groepen is ook 
via Schoudercom in te zien. De 
bovenbouwleerkrachten vermelden ook het 
huiswerk in de kalender. Het is raadzaam 
om Schoudercom goed in de gaten te 
houden en uw gegevens up-to-date.  
 

Chromebooks 
Dit schooljaar hebben we het werken met 
Chromebooks uitgebreid. De kinderen van 
groep 6, 7 en 8 maken tijdens rekenen, taal 
en spelling gebruik van de digitale 
verwerking in Snappet. Het werken met een 
Chromebook biedt voor ons Dalton 
onderwijs veel mogelijkheden. We zijn een 
voorstander om het onderwijs meer te 
personaliseren en streven er naar om de 
leerlingen stof op eigen niveau te laten 
verwerken. We houden u op de hoogte van 
de ontwikkelingen. 

 
Schoolvoetbal 
Volgende week staat het 
schoolvoetbaltoernooi weer op het 
programma. De Vlonder doet mee met 4 
teams aan dit toernooi. We wensen jullie 
allemaal veel succes! 
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Info avond groep 8  
Op dinsdag 17 september staat de 
informatieavond voor groep 8 gepland. 
Deze avond start om 19.00 uur met 
algemene informatie over groep 8 en de 
weg naar het voortgezet onderwijs. 
 
Kledingactie Bag2school 
Ook dit jaar nemen we weer deel aan de 
kledingactie Bag2school. In week 39 krijgen 
de kinderen daarvoor de zakken uitgedeeld. 
Per ingezamelde kilo kleding gaat er € 0,30 
naar school. Nadere info vindt u in de 
bijlage bij deze nieuwsbrief. U kunt de 
zakken inleveren op het podium in de 
centrale hal. De actie eindigt op 9 oktober! 

 
Kinderboekenweek & 
Periodeviering  
Allemaal instappen! Reis mee met de 
fietstaxi, de huifkar, de hogesnelheidstrein 
of het ruimteschip. De Kinderboekenweek 
2019 gaat over vervoersmiddelen. Onder 
het motto Reis mee! gaan we op reis in 
kinderboeken. Niet de bestemming maar 

het vervoer 
erheen staat 
centraal. Ontdek 
de ruimte met 
een raket, beleef 
avonturen op een 

cruiseschip, verken een land tijdens een 
roadtrip, trek rond met een tractor en zeil 
de wereld rond op een catamaran. Een reis 
verrijkt je leven en met een boek kan een 
kind elke reis maken die hij of zij wil. Tijdens 
de Kinderboekenweek 2019 reizen we 
allemaal. De periodeviering van woensdag 
16 oktober zal in het teken staan van de 

Kinderboekenweek. Dit programma volgt 
nog.  

 

Kinderen al eerder naar school bij  

voorschool de Vlonder. 
De eerste dag na de 
vakantie is het voor alle 
kinderen weer even 
wennen. Na de vakantie 
zijn er van onze 
voorschool weer 
kinderen gestart in 
groep 1.  
De overgang naar groep 
1 is voor de 
voorschoolkinderen gemakkelijker, omdat zij 
al gewend zijn aan het gebouw en ook al 
kinderen kennen in groep 1. De juffen van 
deze groepen zien zij ook wel eens. 
Zij weten ook al een beetje het dagritme, 
omdat zij op de voorschool al gewend waren 
aan het dagritme. We gaan net als groep 1/2 
in de kring en sluiten onze thema’s aan bij 
groep 1/2. We sluiten ons aan bij vieringen 
van de school. 
We bieden een goede voorbereiding aan, dit 
is een doorgaande lijn naar de basisschool.  
Voor jonge kinderen is het allemaal erg 
spannend als zij ineens naar de basisschool 
gaan. 
 
Alle kinderen tussen 2,5 en 4 jaar kunnen op 
de voorscholen spelenderwijs met 
leeftijdsgenootjes leren en ontdekken. De 
stap naar het basisonderwijs is daardoor veel 
kleiner en er ontstaat een doorgaande leerlijn 
van 2,5 tot 12 jaar. De leerkrachten op de 
basisschool weten al meer over de 
ontwikkeling van het kind waardoor minder 
achterstanden ontstaan. 
Iedere basisschool in onze gemeente heeft 
een voorschool.  
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Wist u dat: 
 
Kinderen die naar de kinderopvang gaan, door 
de meeste kinderdagverblijven, in overleg 
gebracht en gehaald  worden naar de 
voorschool. 
Onze openingstijden sluiten aan bij de rest 
van de school. 
We hebben twee groepen en er is momenteel 
nog plek op de voorschool. 
Loop gerust eens binnen om bij ons te kijken. 
In de week van 16 t/m 20 september is er een 
open week, u kunt dan op maandagmorgen 
en dinsdagmorgen en donderdagmiddag 
samen met uw peuter bij ons komen kijken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Rita de Groot en Angela van Dijk 
voorschool de Vlonder 

 
 
 


