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Belangrijke data 
22 november Atelier bovenbouw 
25, 26 
november 

Techniekdagen op De 
Vlonder 

26 november MR-vergadering 
Gezamenlijke TSO – MR – 
OR  

28 november GMR- vergadering 
3 december  OR-vergadering 
5 december Sinterklaasfeest 
13 december  Nieuwsbrief 4 
18 december  Kerstviering 
20 december  ’s middags start van de 

Kerstvakantie 
  

 
Nieuwe leerlingen 
Lars Hafner is 15 oktober 4 jaar geworden. Hij 
zit in groep 1a/2a.  
Fayenne Rolleman is 10 november jarig 
geweest en zit nu in groep 1/2b 
Wij wensen beide leerlingen een hele fijne tijd 
op De Vlonder. 
 

Voorleeswedstrijd 
Vrijdag 8 november hebben we de jaarlijkse 
voorleeswedstijd gehouden. Uit de groepen 7 
en 8 mochten kinderen hun verhaal voorlezen 
voor een jury, bestaande uit Liz van Genne, 
Karin Mulder en Juf Jannie. Lara, Milan, 
Caithlyn, Danielle, Tom en Anja mochten in de 
finale laten zien wat ze konden. Ze hebben 
allemaal heel mooi voorgelezen. Deze toppers 
hebben het voor de jury erg lastig gemaakt. 
Uiteindelijk is Danielle als winnaar uit de bus 
naar voren gekomen. Danielle mag De 
Vlonder vertegenwoordigen als 
schoolkampioen bij de voorleeswedstrijden in 
de bibliotheek in Emmen. Data volgt. 

 

Sint- Maarten 
Afgelopen maandagmorgen was het weer 
donker en gezellig op school. Het lied 11 
november en nog andere Sint Maarten liedjes 
werden uit volle borst gezongen en waren te 
horen door de hele school. Wat hadden de 
kinderen hard gewerkt aan hun lampionnen 
en wat zagen ze er allemaal mooi uit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
De jongere kinderen liepen met hun lampion 
een rondje door de gang van de school en 
gingen op bezoek bij hogere groepen.   
Groep 3 is maandagmiddag naar Het 
Rietveldhuis geweest. De bewoners van Het 
Rietveldhuis hebben toen genoten van de 
mooie liedjes en van de gezelligheid.  
 
Alle kinderen werden maandagmorgen 
getrakteerd op een heerlijk broodje, wat werd 
aangeboden door de Plusmarkt en wat werd 
verzorgd door de ouderraad. 
Hartelijk bedankt daarvoor en we kunnen 
weer terugkijken op een geslaagd Sint 
Maarten! 
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Aandachtschijf 
Vanaf volgende week zullen alle leerlingen 
vanaf groep 3 met een aandachtschijf gaan 
werken. Als de kinderen zelf aan het werk 
gaan met bijvoorbeeld hun rekenwerk kunnen 
ze door middel van de schijf aangeven hoe ze 
willen werken. De schijf heeft verschillende 
kleuren die we als volgt gebruiken:  
 
GROEN   ‘Je mag me vragen stellen’. 
ROOD     ‘Ik wil niet gestoord worden’. 
GEEL      ‘Ik heb een vraag, help me alsjeblieft’.  
 

Door de schijf zo te gebruiken kunnen de 
kinderen met elkaar en de leerkracht 
communiceren en aangeven of ze even rustig 
zelf willen werken of dat ze open staan om 
samen te werken of vragen te beantwoorden. 
Het resultaat: meer rust in de klas en de 
kinderen hebben ‘eigenaarschap’ over hun 
eigen tijd en aandacht. 
 

 
 
Ieder kind krijgt een schijf met op de 
achterkant zijn of haar naam. Het is bedoeling 
dat de schijven meegaan tot aan het einde 
van groep 8 en dan weer ingezet kunnen 
worden voor andere groepen. We vragen de 
leerlingen dan ook nadrukkelijk netjes om te 
gaan met deze schijven en niet te voorzien 
van eigen tekeningen en/of dergelijke.  

 
 
 

Ouders die willen helpen? 
Bibliobus coördinator 
Naar jarenlange trouwe dienst stop Bente 
helaas als coördinator van de bibliobus-
ouders. We zijn opzoek naar iemand die haar 
taken zou willen overnemen. Als coördinator 
zorg je ervoor dat er elke dinsdag ouders zijn 
die groepen leerlingen begeleiden van, naar 
en in de bibliobus.  
 
Luizenbrigade  
Ook zijn we nog steeds opzoek naar ouders 
voor de luizenbrigade. Het betreft een 
dagdeel na elke vakantie en een eventuele 
nacontrole(s).  
 
Aanmeldingen zijn ZEER welkom!  

 
Sinterklaas 
Ook dit jaar zal Sinterklaas op De Vlonder 
komen heeft hij ons laten weten. Samen met 
zijn Pieten zal hij op donderdag 5 december 
bij ons zijn. We kunnen u alvast vertellen dat 
het vast een gezellige morgen gaat worden. 
De voorbereidingen voor het feest zijn al in 
volle gang. Voor iedereen die helpt om het 
feest tot een succes te maken: Hartelijk dank 
daarvoor! Nog maar heel even geduld 
hebben, totdat Sinterklaas echt weer in ons 
land is. 
 
 

 
 
 


