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Nieuwe leerling
Belangrijke data
19 januari
18 t/m 29
januari
29 januari
29 januari
5 februari

Weer naar school????
Afname M-toetsen Cito
(onder voorbehoud)
Nieuwsbrief 6
leerlingenraad
Atelier groep 1 t/m 8

Na de persconferentie van 8 december
hadden we verwacht de Kerstvakantie gewoon
te gaan halen. Een laatste week vol leuke
activiteiten waren ‘coronaproof’ ingericht en
we hadden zin om de laatste dagen van dit
bewogen jaar, gezellig en ontspannen af te
sluiten. Hoe anders werd dit na het weekend
en het bericht van maandag 14 december.
Daar waar het kan zullen we de activiteiten
doorschuiven naar een moment waarop dit
weer mogelijk is.
Op de achtergrond hadden we stiekem al
rekening gehouden dat we nog les op afstand
zouden moeten gaan organiseren, maar dat
we nu al dicht zouden gaan plus twee weken
na de Kerstvakantie hadden we niet voorzien.
Het zal weer een bewogen periode worden
waar, van jullie als ouders, ook weer het
uiterste wordt gevraagd. We zullen het weer
met elkaar moeten doen en laten we hopen
dat de kinderen snel weer naar school toe
mogen.
Voor nu wensen wij u een prettige vakantie en
een goede jaarwisseling.

Ook de afgelopen periode hebben wij weer
een nieuwe leerlingen mogen begroeten.
Huub is gestart in groep 1/2a.
Wij wensen Huub veel plezier op school.

Sinterklaas
Nog even een terugblik naar ons
Sinterklaasfeest van vrijdag 5 december.
Sinterklaas en zijn Piet zaten al lekker warm
binnen toen de kinderen op school kwamen.
De hele ochtend hebben verschillende
groepen hun dansje, woordje of kunstje laten
zien of horen aan de Sint en zijn Piet. Het was
erg gezellig.
In de bovenbouw heeft de Sint wat hulp
gekregen met cadeautjes uitzoeken. En al die
cadeaus waren verstopt in mooie surprises!
Wat was er weer flink geknutseld.
Mede door goede voorbereidingen van ouders
en leerkrachten, in de dagen voor het feest en
op de dag zelf, kunnen we weer terugkijken op
een zeer geslaagd Sinterklaasfeest! Onze
hartelijke dank daarvoor!

Kerstviering
Helaas hebben we de gezellige activiteiten uit
moeten stellen maar wij willen als school de
OR-leden toch bedanken voor de getoonde
inzet. Wij kunnen als school niet zonder jullie
hulp.
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Schuurtje opgeknapt!

Vanuit de Brede school

Enige weken geleden is het schuurtje op het
plein opgeknapt. Zo is onder andere het dak
vervangen en zijn er een aantal vakkenkasten
gekomen voor het speelmateriaal. Dit alles is
gerealiseerd door Xander Kalk. Wij zijn hier als
school erg blij mee en willen Xander dan ook
erg bedanken voor het kosteloos opknappen.
Het resultaat is prachtig geworden.

Met trots presenteren wij de Interactieve
Kerstspeurtocht door het centrum van
Emmen. Kinderen kunnen deze tocht vanaf
woensdag 16 december en gedurende de hele
Kerstvakantie lopen samen met hun gezin
tussen 9.00 en 17.00. Het is een interactieve
tocht geworden vol leuke, culturele
kerstopdrachten.
Tijdens de speurtocht is het de bedoeling dat
de kinderen m.b.v. qr- codes allerlei
opdrachten doen waarbij ze letters
verzamelen die een zin vormen, daarnaast
kunnen ze filmpjes en foto’s insturen, waarbij
ze kans maken op leuke prijzen.

Ook te vinden op facebook

In de bijlage de flyer met meer informatie
https://m.youtube.com/watch?v=SDHsDioDD
gY&feature=youtu.be

O.b.s. De Vlonder
Voor Daltononderwijs
Giervalk 20, 7827 HX Emmen
Tel. 0591-678111
administratie@obs-vlonder.nl

