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Belangrijke data 
8 februari Start Drentse Kinderjury 

groep 7,8  
9 februari  MR vergadering 
20 t/m 28 
februari 

Voorjaarsvakantie  

5 maart Nieuwsbrief 7 
5 maart Leerlingenraad  

 
Aanstaande dinsdag zal er weer een 
persconferentie worden gegeven 
aangaande de coronamaatregelen. We 
zullen dan te horen krijgen of we na 8 
februari onze deuren weer mogen openen 
om weer ‘gewoon’ onderwijs te geven.  
 
Wij waarderen jullie inzet en hulp enorm 
en merken dat iedereen zijn of haar best 
doet om er het beste van te maken. Bij ons 
allen groeit het verlangen naar het oude 
ritme en structuur, we hopen dan ook snel 
alle leerlingen weer veilig op school te 
mogen ontvangen. 
 
Echter zal het nog wel een onzekere 
periode blijven. In deze nieuwsbrief 
blikken we daarom vast vooruit op 
(mogelijke) wijzigingen in het 
jaarprogramma.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team obs De 
Vlonder  
 
 
 
 

Nieuwe leerlingen 
Ondanks de rare periode hebben wij weer een 
aantal nieuwe leerlingen mogen begroeten:  
 

Bram, Roué en Quinn zijn gestart in groep 1/2 
en Benthe in groep 3. 
 

Wij wensen alle kinderen veel plezier op 
school. 
 

Citotoetsen 
De afgelopen weken zouden in het teken staan 
van de afname van de midden Cito’s. Deze zijn 
door het thuiswerken uitgesteld. Het is 
afwachten hoe we dit gaan oppakken wanneer 
als de leerlingen weer naar school gaan. We 
zullen dit zo snel mogelijk gaan 
communiceren. Vermoedelijk zullen ze na de 
voorjaarsvakantie worden afgenomen.  
 

Studiedag 10 februari gaat niet door 
De studiedag van 10 februari komt te 
vervallen. De leerlingen gaan daarom gewoon 
naar school van 8:30 uur tot 12:15 uur, mits de 
school weer open is voor fysiek onderwijs of 
volgen Google Meet.  
 

Contactavonden  
In verband met de situatie zullen de geplande 
contactavonden van 16 en 18 februari worden 
verzet naar een nader te bepalen datum. 
Wanneer dit zal zijn is afhankelijk van onder 
andere de afname van de midden Cito’s en 
wanneer de leerlingen weer naar school 
mogen. Deze gesprekken zullen plaatsvinden 
via Google Meet. Mocht u tussentijds vragen 
hebben kunt u altijd contact opnemen met de 
leerkracht van uw zoon of dochter. 
 

Rapport  
In verband met de situatie zal ook het 
meegeven van het rapport vermoedelijk 
worden uitgesteld. Zodra we meer weten 
zullen we dit zo snel mogelijk communiceren. 



 

 

Nieuwsbrief o.b.s. De Vlonder 
 

 

 
 
 

 
O.b.s. De Vlonder 

Voor Daltononderwijs 
Giervalk 20, 7827 HX Emmen 

Tel. 0591-678111 
administratie.vlonder@oo-emmen.nl 

 

Bijwerken gegevens Schoudercom 
In SchouderCom staan belangrijke 
contactgegevens zoals adressen en 
telefoonnummers. Het is voor ons erg 
belangrijk dat deze up-to-date zijn. Zou u 
eventuele wijzingen willen aanpassen?  
 

Cultuurweken 
Na de voorjaarsvakantie stond de eerste editie 
van de Vlonder cultuurweken op het 
programma. Door de onzekere situatie is 
besloten deze eerste editie op te schuiven 
naar volgend schooljaar. Daar waar mogelijk 
zullen leerlingen wel op bezoek gaan naar een 
culturele instelling zoals Kamp Westerbork, 
hunebedcentrum of dergelijke. Dit hoort u via 
de leerkracht.    
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Vanuit de Brede School 
Geef je op voor de Brede School 
activiteit    “Nestplukker”.  
De activiteit is gratis en maak je zelf thuis met 
behulp van een filmpje. 
 
Aanmelden kan via de site 
www.actiefinemmen.nl  of onderstaande link. 
https://www.actiefinemmen.nl/LeefModule/D
etails/1852 

Nestplukker voor de vogels        

Geschikt voor groep 6 t/m 8 
 
Thuis kun je zelf een nestplukker, met 
alpacawol, maken voor de vogels.  
We brengen het materiaal bij jou thuis en 
sturen een filmpje van de uitleg. 
 

De eerste nestplukkers zijn al met veel 
enthousiasme gemaakt en hangen in de 
tuinen. 
 

Geef je dus op voor deze gratis activiteit.  
Misschien komt de wijk wel vol te hangen met 
deze nestplukkers. 
 
Voor vragen kun je mailen naar  
Alina Kuper   a.kuper2@kpnplanet.nl 
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