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Belangrijke data 
18 september  Start bag2School 
 Nieuwsbrief 2 
24 september Studiemiddag  

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

MR - TSO - OR 
30 september  Start Kinderboekenweek 
2 oktober  Leerlingenraad  
9 oktober  Einde bag2school 

Periodeviering / afsluiting 
Kinderboekenweek  

 

Nieuwe leerlingen 
Ook deze periode hebben wij weer een aantal 
nieuwe leerlingen mogen begroeten.  
 
Tygo en Megan zijn gestart in groep 1-2. 
 
Een zeer fijne tijd op de Vlonder gewenst.  
 

Mocht u ook uw kind willen aanmelden? U 
kunt contact opnemen met de school.  
 

Inspectie onderzoek obs De Vlonder 
Donderdag 27 september zijn wij, digitaal, in 
gesprek geweest met het toezichtkader van de 
inspectie. Het betrof hier een themaonderzoek 
gericht op kwaliteitsverbetering en leerling-
populatie. Het was een goed gesprek met een 
positieve uitkomst. Het onderzoek is 
onderdeel van de vierjaarlijks inspectie-
procedure waar we succesvol aan hebben 
voldaan.  
 

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

Gezamenlijke MR-TSO-OR 
vergadering 
Dinsdag 29 september staat de gezamenlijke 
vergadering op het programma. Binnenkort 
volgt de officiële uitnodiging.  
 

Start bag2 school  
Ook dit jaar nemen we weer deel aan de 
kledingactie Bag2school. Vandaag, 18 
september krijgen de kinderen daarvoor de 
zakken uitgedeeld. Per ingezamelde kilo 
kleding gaat er € 0,30 naar school. Op 
schooldagen tussen 8:00 en 16:00 uur kunt u 
de zakken voor de hoofdingang van de school 
plaatsen. 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!  
 

Leesvreters groep 5 en 6 
Woensdag 16 september zijn de groepen 5 en 
6 gestart met het project Leesvreters. 
Leesvreters (voorheen Leesvirus) is een 
leesbevorderingsproject. De deelnemende 
leerlingen gaan de strijd aan met andere 
scholen: ze lezen boeken, 
beantwoorden vragen en 
geven hun mening over de 
boeken. Welke klas heeft de 
meest fanatieke leesvreters?  
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Kinderboekenweek en Periodeviering 
 

Het thema van de Kinderboekenweek 2020 is…  
EN TOEN? 

In deze periode zijn er extra activiteiten om 
het lezen te stimuleren. Voor de groepen 1-2 
staat er een voorstelling gepland. Voor de 
groepen 3 t/m 8 komt er een schrijver in de 
klas. 
Zoals elk jaar hebben we ook een leuke 
afsluiting in de vorm van een periodeviering. In 
verband met corona wordt dit een speciale 
editie en is de periodeviering verplaatst naar 
vrijdag 9 oktober. U krijgt binnenkort meer 
informatie over wat er deze dag gepland staat.  

 

 
 
Gratis boeken voor onze 
schoolbibliotheek! 
De Kinderboekenweek is een mooi moment 
om zowel op school als thuis extra aandacht te 
besteden aan lezen. Het lezen van boeken 
verrijkt de wereld van kind en gezin. Lezen 
stimuleert de fantasie en daarnaast is het 
fantastisch voor zowel de taal- als sociale 
ontwikkeling. 
 

De Bruna in de Rietlanden heeft in de periode 
van de Kinderboekenweek een spaaractie: U 
kunt mee sparen voor GRATIS BOEKEN voor 
onze schoolbibliotheek.  
Als u tussen 30 september en 11 oktober een 
kinderboek koopt en de bon inlevert op onze 
school, mogen wij 20% van het totale 
bonnenbedrag besteden aan kinderboeken 
voor onze schoolbibliotheek.  

U kunt de bonnen deponeren in de brievenbus 
of aan uw kind meegeven die het kan afgeven 
aan de leerkracht. We hopen op veel 
bonnetjes, zodat we mooie nieuwe boeken 
kunnen aanschaffen! 
 

Ouderraad zoekt nieuwe leden 
Lijkt u het leuk om de schoolactiviteiten 
(mede) te organiseren die bijdragen aan een 
goed schoolklimaat en een leuke schooltijd 
voor uw kind(eren). Meld u dan aan als lid 
voor de ouderraad! 
 

Luizencontrole 
Na de herfstvakantie staat de luizencontrole 
weer op het programma. Mocht u bezwaar 
hebben dat uw kind(eren) wordt 
gecontroleerd. Kunt u dit kenbaar maken bij 
de directie.  
 

Handige ouders/verzorgers gezocht 
Wij zijn opzoek naar ouders/verzorgers die ons 
willen helpen met wat klusjes in en rond de 
school. Zo willen we graag het treintje 
voorzien van een nieuwe verflaag en het 
schuurtje wat opknappen. Heeft u tijd en lijkt 
het u leuk om ons hiermee te helpen dan 
horen wij dat graag!   

 
 
 
 
Alvast bedankt namens obs De Vlonder! 


