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Belangrijke data 
18 december  Kerstviering 
20 december  ’s middags start van de 

Kerstvakantie 
6 januari  Weer naar school 
8 januari Luizencontrole 
13 t/m 22 
januari 

Cito toetsweken 

17 januari Nieuwsbrief 5 
24 januari Atelier 2 

 
Nieuwe leerlingen 
Wij wensen de volgende leerlingen een hele 
fijne tijd op de Vlonder: 
In groep 7 Arthur Davayan. 
Gioia Bakker in groep 1b en in groep 2b 
Annabella Vingerhoed.  
In groep 2a Alex Davayan en in groep 1a Fleur 
Bruggink en Sofie Gustin. 

 
Sinterklaas 

Even een terugblik naar ons Sinterklaasfeest 
op donderdag 5 december. Sinterklaas en zijn 
Pieten werden gebracht met een 
brandweerauto. Er zou brand zijn op de 
Vlonder. Gelukkig bleek het allemaal mee te 
vallen. Op het schoolplein werd er nog even 
gedanst en gezongen en daarna snel naar 
binnen.  
In de klassen en in het speellokaal werd er 
uitgebreid verder feest gevierd. Voor de 
jongere kinderen brachten de Pieten zakken 
vol cadeaus mee. Wat zagen we blije 
gezichten.  
In de bovenbouw hadden de kinderen 
Sinterklaas een beetje geholpen met 
cadeautjes uitzoeken. Al die cadeaus waren 
verstopt in hele mooie surprises! Wat was er 
flink geknutseld.  

Mede door de inzet en betrokkenheid van 
vele ouders, in de dagen voor het feest en op 
de dag zelf, kunnen we terugkijken op een 
zeer geslaagd Sinterklaasfeest! Onze hartelijke 
dank daarvoor!   

 

 
 

 
 
Kerst 
Het kerstdiner staat al weer voor de deur. 
Aanstaande woensdag gaan de kinderen 
genieten van al het lekkers dat op de 
kerstboom bij de klas is geschreven. Ook aan 
de ouders is gedacht. Op het plein is ook dit 
jaar weer een gezellige kerstmarkt 
georganiseerd. Tijdens de markt kunt u 
genieten van een hapje en een drankje, maar 
er is ook een dj en een verloting. De 
kerstmarkt wordt georganiseerd door de 
ouders van de ouderraad. Geweldig! In de 
bijlage staat meer informatie 
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Kerstvakantie 
Na een drukke maand start op vrijdag 20 
december om 12.00 uur de kerstvakantie. 
Voor de kinderen een welverdiende vakantie 
waarin ze lekker kunnen uitrusten en de 
batterij weer op kunnen laden.  We hopen 
elkaar weer in goede gezondheid te 
ontmoeten op maandag 6 januari 2020! 
 

 
 

Bezoek Rietveldhuis 
Gedurende het schooljaar brengen onze 
leerlingen regelmatig een bezoek aan het 
Rietveldhuis. Elke bezoek staat in het teken 
van een activiteit met de ouderen. Zo hebben 
de kinderen van groep 4/5 een 
spelletjesmiddag gehouden tijdens de 
Ateliers. Is onze groep 8 onlangs geweest om 
pepernoten te bakken en gaan leerlingen van 
groep 6/7 binnenkorten samen kerstbakjes 
maken. De ouderen en kinderen genieten 
zichtbaar van de aandacht. We willen het 
Rietveldhuis bedanken voor de mogelijkheid 
om onze kinderen bewust te maken van hun 
rol in de samenleving en die van de wijk.    

 

Een Nederlands Kampioen op De 
Vlonder! 
Sinds kort hebben wij een Nederlands 
kampioen op de Vlonder. Madelief uit groep 6 
heeft het Nederlands kampioenschap Pencak 
Silat gewonnen. Pencak Silat is een 
Indonesische vechtsport. De wedstrijden zijn 
gehouden in de sporthal van het Esdal 
College. Naast de eerste plek won ze ook nog 
eens de stijlprijs. Namens de gehele Vlonder, 
gefeliciteerd met dit prachtige resultaat!  
 

 


