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Belangrijke data 
24 februari Weer naar school 
26 februari Luizencontrole 
 Schoolhandbal meisjes 
17 maart OR 
20 maart Nieuwsbrief 7 
24 maart Schoolfotograaf 

 
Nieuwe leerling 
MJ Deuling is 9 februari 4 jaar geworden. Hij 
zit nu bij ons in groep 1a. We wensen hem 
heel veel plezier bij ons op de Vlonder. 

 
Nieuwe groep en collega 
Vanaf 2 maart zal er een nieuwe kleutergroep 
starten op de Vlonder. In de week na de 
vakantie zal Anneke Eising ons team tijdelijk 
komen versterken. De eerste week zal ze 
gebruiken om kennis te maken en voor te 
bereiden om vervolgens 2 maart echt te 
starten met de jongste kleuters. Juf Anneke is 
een ervaren kleuterjuf die de laatste jaren 
actief is geweest op o.a. obs De Dordse Til en 
obs De Dreske. Wij wensen Juf Anneke en de 
kleuters veel succes en plezier!  

 
Intern Begeleider 
De afgelopen tijd is juf Truida werkzaam 
geweest als intern begeleider op de Vlonder. 
Dit deed ze ter vervanging van juf Evelien in 
verband met haar zwangerschapsverlof. In de 
week na de vakantie zal juf Evelien weer op 
school te vinden zijn om vervolgens in week 
10 weer volledig aan de slag te gaan. In week 
9 en 10 zal juf Truida ook nog aanwezig zijn 
om de overdracht zo goed mogelijk te laten 
verlopen. We zijn blij dat juf Evelien terug is 
maar vinden het erg jammer dat juf Truida 
weg gaat. Juf Truida alvast bedankt voor je 
geweldige inzet en succes bij je volgende klus.  

Kerstmarkt 
Het is al weer een tijdje geleden maar wat 
was het een gezellige avond. In de klassen 
heeft iedereen van het heerlijke eten en van 
de gezelligheid genoten. Iedereen zag er op 
zijn/haar kerst best uit! Op het plein was het 
ook erg gezellig. De ouders konden in de grote 
tent genieten van heerlijk eten en drinken, 
een prijsje winnen bij de verloting en lekker 
opwarmen bij het vuurtje. Het was een groot 
succes evenals de kniepertjesactie! De 
opbrengst was ruim € 900,-.  
Van deze opbrengst zal € 250,-, in het kader 
van de kerstgedachte, worden gedoneerd aan 
de stichting ‘Het vergeten kind’. De rest van 
de opbrengst is bestemd voor leerling 
activiteiten. 
 
De school wil iedereen bedanken die heeft 
meegeholpen aan deze geweldige avond en 
opbrengst. 
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Schoolhandbal  
Afgelopen woensdag hebben onze heren van 
groep 7 en 8 de finale van het schoolhandbal 
toernooi gewonnen! Onder de leiding van 
handbaltalent Calvin van der Scheer waren ze 
in de finale te sterk voor de Sint 
Gerardusschool. Een fantastische prestatie. 
Gefeliciteerd!  
 
Na de vakantie op woensdag 26 februari gaan 
de meiden strijden om het kampioenschap in 
sporthal Angelslo. Succes! 
 

 
 

Schoolfotograaf  
Op 24 maart komen de schoolfotografen van 
Foto Koch weer op de Vlonder. Alle kinderen 
komen individueel en met de klas op de foto. 
Ook worden er foto’s gemaakt van 
broertjes/zusjes. Nadere info volgt via 
Schoudercom. 
 
 

Namens het team van 
obs De Vlonder 

een fijne vakantie! 
 

 

Lezen  

‘Tien redenen waarom (voor)lezen super 
belangrijk is’ 
 

1. Lezen is ‘verhalen’. (Net als aan het 
kampvuur vroeger, maar dan 
efficiënter) 

2. Lezen geeft kennis (nieuwe woorden 
en begrippen en info over 
gebeurtenissen, andere woonplaatsen 
en culturen) 

3. Lezen geeft inzichten (hoe werkt dat? 
Wat komt er bij kijken? Hoe gaat dat 
meestal? Waarom gaat het heel 
anders?) 

4. Door lezen leren concentreren 
(spanningsboog, aandacht in minuten, 
kwartier, half uur, uren…) 

5. Door lezen leren verwoorden (Pap, en 
toen kwam die dinges en die ehh, die 
trok aan de pieroglu en toen…) 
Communicatie. 

6. Door lezen leren over moraal (wat zijn 
de waarden en regels in een bepaalde 
cultuur, mini, meso of macro) 

7. Door lezen leren we over gevoelens 
van anderen, empathie. 

8. Leren over intenties van anderen (wat 
wil die boze prinses eigenlijk? Wat is 
haar doel?) 

9. Leren over scripts, scenario’s; ons 
leven zit er VOL van. 

10. Lezen is leuk, is spannend, leert 
omgaan met emoties, met beelden en 
gevoelens, met lichamelijke sensaties.  
 
Bron: Jelle Jolles, 21-
10-2014, congres 
Stichting Lezen, 
Amsterdam 


