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Nieuwe leerlingen 
Wij hebben weer een aantal nieuwe leerlingen 
mogen begroeten:  
 

Wij wensen: Luzan (1a), Sepp en Jasper (1b)  
een fijne tijd toe op de Vlonder.  
 

Aanmelden 
Mocht u ook uw kind 
willen aanmelden?  
U kunt contact 
opnemen met de 
school voor het 
maken van een afspraak.  
0591 – 678111 of  
administratie.vlonder@oo-emmen.nl 
 

SchouderCom wordt Social Schools 
In verband met een overname zullen we dit 
schooljaar noodgedwongen overstappen van 
SchouderCom naar Social Schools.  
Binnenkort starten we achter de schermen 
met het overzetten. Waarschijnlijk zullen we 
na de kerstvakantie, 9 januari, definitief 
overstappen. Dit is een eerste aankondiging 
verder informatie volgt spoedig.   

 
 
 

Gezamenlijke OR/MR jaarvergadering  
Dinsdag 22 november 19:00 uur staat de 
gezamenlijk OR-MR jaarvergadering op het 
programma. Heeft u vragen of  wilt u zich 
aanmelden voor de vergadering? Dat kan via: 
administratie.vlonder@oo-emmen.nl  
De officiële uitnodiging volgt binnenkort.  
 

Bloembollenactie 
Voor de herfstvakantie hebben we, in 
samenwerking met tuincentrum ‘de Zandkop’, 
een mooie bloembollenactie gehouden. De 
opbrengst gaat naar het schoolplein. Het 
opgehaalde bedrag is: 
 

€ 1125,- 
 

Iedereen bedankt voor de 
inzet!  
 

Donatie Full Colour  
Onlangs hebben wij maar liefst € 1500,-  
mogen ontvangen van de stichting Full Colour. 
Een gedeelte gaat naar het vernieuwen van 
spullen omtrent het podium zoals verlichting. 
Het overige bedrag gaat naar ons nieuwe 
plein. We willen met name Otto hartelijk 
bedanken voor deze bijdrage.   
 

Instagram obs De Vlonder  
Sinds kort is er een Instagram 
van De Vlonder actief: 
obs.devlonder  
Meld u zich vooral aan om te 
volgen!  
 

Bag2school opbrengst  
Er is maar liefst 602 kg ingezameld. Een mooi 
resultaat! We ontvangen €0,30 per kilo, dus 
€180,60 om te besteden aan leuke 
activiteiten. We gaan in overleg met de 
leerlingenraad hoe we dit bedrag gaan 
inzetten. Bedankt voor uw bijdrage!  
 
In maart is er een tweede inzamelingsactie.  

Belangrijke data 
11 nov. Sint Maarten 
22 nov.  Gezamenlijke OR/MR 

jaarvergadering 
1 dec.  GMR vergadering 
3 dec. Sinterklaasviering 
 Nieuwsbrief 4 
6 dec.  OR vergadering 
21 dec.  Kerstviering/kerstdiner 
23 dec.  Nieuwsbrief 5 
 lln 12:00 uur vrij  
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Sinterklaas 
Vrijdag 2 december zal Sinterklaas de Vlonder 
weer komen bezoeken. We zijn ontzettend blij 
dat hij weer tijd voor ons heeft kunnen 
vrijmaken. Sint en Piet zullen op school 
worden ontvangen. Hij brengt een kort bezoek 
aan de groepen 5 t/m 8. De groepen 1 t/m 4 
zullen naar de Sint toe gaan in het speellokaal.  

 
Bibliobus 
Eenmaal in de twee weken kan uw zoon of 
dochter, onder schooltijd, gratis gebruik 
maken van de bibliobus. Het rooster is terug te 
vinden in SchouderCom bij roosters.  
 

Vanuit wetenschappelijke hoek onderstrepen 
veel onderzoeken het belang van lezen op 
verschillende vlakken: van een rijkere 
woordenschat, hogere concentratie tot sociale 
ontwikkeling. Kortom lezen is in veel opzichten 
een belangrijke basis voor de ontwikkeling van 
kinderen. 
 

De collectie van een bibliobus bestaat voor de 
jeugd uit peuterboekjes, prentenboeken, 
(voor)leesboeken, strips en informatieve 
boeken. De zorgvuldig afgestemde 
bibliobuscollectie wordt elke week aangevuld 
met nieuwe materialen en voortdurend 
gewisseld. 
 

Wij hopen dat u uw kind stimuleert om te 
lezen en wellicht daarbij gebruik wilt maken 
van de bibliobus. Uiteraard is een andere 
manier van boekenlenen ook fantastisch. 
 

Balans & Motoriek: SCHRIJVEN 
Schrijven is een belangrijke vaardigheid om te 
kunnen communiceren. Helaas gaat het 
schrijven niet altijd vanzelf en hebben 
sommige kinderen hier moeite mee. 
 

Uit onderzoek blijkt dat ruim 30% van de 
kinderen in Nederland problemen heeft met 
schrijven. Deze problemen lopen uiteen van 
een onleesbaar handschrift, een te laag tempo 
tot aan pijn tijdens het schrijven. Een 
schrijfprobleem kan verschillende oorzaken 
hebben. Zo kan het worden gewijd aan weinig 
interesse of onvoldoende aanbod, maar ook 
aan onvoldoende kennis over letters, visuele 
of motorische problemen. Wanneer schrijven 
moeite kost, is de kans groot dat andere 
vakken daar onder lijden. Je kind moet 
nadenken over de letters (en verbindingen), 
waardoor het werkgeheugen te vol zit om de 
focus te kunnen leggen op de inhoud van het 
desbetreffende vak. 
 

Wanneer je kind last heeft van schrijf-
problemen, kun je de hulp inschakelen van 
Balans & Motoriek kinderoefentherapie. Wij 
zijn gespecialiseerd in o.a. schrijftherapie en 
werken op een vaste dag per week op de 
school van je kind. Wij onderzoeken wat de 
oorzaak is van het probleem. Wanneer dit 
(deels) motorisch is, wordt er een 
behandelplan gemaakt en wordt het kind 
begeleid bij het (leren) schrijven. Het 
zelfvertrouwen op het gebied van schrijven zal 
groeien en schrijven wordt hierdoor meestal 
(weer) met plezier gedaan!  
 

Voor alle kinderen die een steuntje in de rug 
nodig hebben om beter te bewegen, in balans 
te komen, of meer te durven, ben ik er om te  
helpen en zo de motoriek te verbeteren.  

 


