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De eerste bizarre week zit er al weer bijna op. 
Een hectische periode, maar er ontstaat 
structuur in deze ongewone situatie. Als het 
goed is, kunnen alle leerlingen nu online aan 
de slag in Snappet of Basispoort. Mocht dit 
niet het geval zijn, willen jullie dit dan 
aangeven bij de groepsleerkracht. Zij doen 
hun uiterste best om dingen voor elkaar te 
krijgen. Voor iedereen is het een nieuwe 
situatie en zoeken naar de juiste balans. Waar 
de ene ouder behoefte heeft aan structuur 
vraagt de ander om ruimte. Laten we vooral in 
overleg blijven en zaken met elkaar 
afstemmen als dingen niet lukken. 
Het is mooi om te zien hoe teamleden elkaar 
ondersteunen en hoe ouders begrip hebben 
voor de situatie. Bedankt daarvoor!  
 

We krijgen erg leuke reacties en foto’s van 
ouders en leerlingen over hoe ze thuis bezig 
zijn. Ga zo door we zijn trots op jullie.  
 

  
 

Elke maandag ontvangen jullie een nieuw 
programma met daarin lesstof voor de 
komende week. Het is belangrijk dat dit wordt 
gedaan, maar vergeet zeker niet te 
ontspannen. Ruim ook tijd in voor sociale 
vaardigheden en speel een bordspel/ 
familiespel of praat met elkaar over de 
situatie die voor volwassenen moeilijk te 
bevatten is laat staan voor kinderen.  

Voor de duidelijkheid hebben wij op 
teamniveau een aantal afspraken gemaakt die 
we met u willen delen. 
 

Algemeen: 
• We sturen in ieder geval elke maandag een 
nieuw weekprogramma.  
• We sturen regelmatig gedurende de week 
een algemeen groepsbericht over wat 
leerkrachten zien in Snappet of Basispoort. 
Eventueel een privé bericht als we zien dat 
leerlingen niet werken; wellicht kunnen we ze 
op weg helpen.  
• We beantwoorden vragen via mail, 
SchouderCom of eventueel telefoon.  
 
Juf Ingeborg is er voor extra ondersteuning 
van leerlingen en juf Diana begeleid de 
Levelwerkers.  
 

Ons uitgangspunt per dag:  

 30 minuten lezen per dag 

 1 taalles 

 1 spellingles 

 1 rekenles  

 Aangevuld met begrijpend lezen, 
zaakvakken, Engels en creatief. 

 Extra werk    
 

De komende week zal er hopelijk duidelijkheid 
komen over hoe het verder gaat verlopen. 
Gaan we 6 april weer open of wordt het 
verlengd? We zullen alles nauwlettend in de 
gaten houden en onze aanpak daar op 
aanpassen.  
 

Mochten er vragen, opmerkingen of tips zijn 
kunt altijd contact opnemen via de mail: 
locatieleider@obs-vlonder.nl of via 
SchouderCom. 
 

Ik wens u verder een goede gezondheid toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
Arjan Grummel, Locatieleider obs De Vlonder 

mailto:locatieleider@obs-vlonder.nl
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Annulering of verplaatsten activiteiten? 
In verband met de situatie komen er nogal 
wat activiteiten te vervallen. Uiteraard alle 
activiteiten tot en met 6 april maar ook het 
Paasontbijt,  Koningsdag en zelfs de Cito 
eindtoets is geannuleerd.  
 
Er is contact met schoolfotograaf Koch over 
het vastleggen van een andere datum. Echter 
moeten zij eerst kijken wat de situatie voor 
gevolgen heeft voor de organisatie.  
 
Het Bag2 school project is verplaatst naar 9 
juni.  

 
 
 
Intern Begeleider 
In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat Juf 
Truida per 6 maart de Vlonder zou verlaten. 
Echter is wegens omstandigheden van Juf 
Evelien er voor gekozen deze periode te 
verlengen tot een nog nader te bepalen 
datum. 
 
Schoolhandbal 
26 februari waren de meiden aan de beurt om 
te schitteren op het schoolhandbaltoernooi. 
Helaas was de concurrentie zeer groot en 
verloren de dames beide wedstrijden. De 
inzet en het plezier was in ieder geval groot. 
De mannen wonnen het toernooi in Emmen. 
Het is nog niet duidelijk of het toernooi wordt 
verplaatst.  
 
 

 
 

 

 


