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Belangrijke data

Cultuurweken

11 april

Vanaf 21 maart zijn onze cultuurweken
gestart.

12 april

14 april
15 april
18 april
(19) 20 en 21
april
22 april
25 april
26 april
27 april t/m 8
mei
10 mei
16 t/m 27 mei

Groep 7 en 8 bezoek
Kamp Westerbork
Groep 5 bezoek
Hunebedcentrum
Groep 6 bezoek
Gevangenismuseum
GMR vergadering
Goede Vrijdag lln vrij
Tweede Paasdag lln vrij
Eindcito groep 8
Entreetoets groep 7
Koningspelen
Einde Bag2school
Vlondermuseum
10:45 uur – 11:45 uur
Meivakantie

De voorschool en de groepen 1-2 zijn al naar
de Molen geweest. Groep 3 naar het van Gogh
museum en groep 4 naar Ellert en Brammert.

OR vergadering
Mr vergadering
Cito’s groep 3 t/m 7

Nieuwe leerlingen
Ook de afgelopen periode hebben wij weer
nieuwe leerlingen mogen begroeten.
Wij wensen Suze (1b) en Ryan (1b) een fijne
tijd toe op de Vlonder.

School start om 8:25 uur
We zijn inmiddels ruim een half jaar onderweg
met het huidige rooster. We merken dat niet
alle leerlingen altijd op tijd op school zijn! Wilt
u ervoor zorgen dat uw kind, voor de tweede
bel, om 8:25 uur in school is zodat wij op tijd
kunnen starten met de lessen? Alvast bedankt!
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De komende dagen gaan de andere groepen
nog naar Kamp Westerbork (7-8)
Hunebedcentrum (5) en het
Gevangenismuseum (6).
De komende weken gaan alle groepen onder
leiding van Atelier Abel aan de slag met een
creatieve verwerking.
Dinsdag 26 april tussen 10:45 uur tot 11:45 uur
is de Vlonder omgetoverd tot een echt
museum. U kunt als ouder, verzorger of
andere belangstellende een kijkje nemen bij
onze eigen gemaakte tentoonstelling.

Lunch
Andere jaren hadden we tijdens de
Koningsspelen een lunch. Deze kan door het
gezamenlijke programma niet doorgaan. We
hebben besloten deze te verplaatsten naar
dinsdag 26 april van circa 12:00 uur tot 12:30
uur. Leerlingen hoeven deze dag dus geen
brood mee te nemen. Zou u wel bestek en een
beker mee willen geven?

Bag2school
Per ingezamelde kilo kleding gaat er € 0,30
naar school. Op schooldagen tussen 8:00 en
16:00 uur kunt u de
zakken op het
podiumneerleggen.
Deze actie eindigt op
maandag 25 april!

Schoolhandbal
Koningsspelen
Dit jaar zullen de Koningsspelen op vrijdag 22
april worden gehouden. Dit is samen met alle
basisscholen in de wijk de Rietlanden, het
wordt georganiseerd door studenten van het
Drenthe College. De groepen 1 t/m 4 zullen op
het plein allerlei spelletjes gaan doen. De
groepen 5 t/m 8 gaan naar de DZOH velden
en/of de playground.

Woensdag 23 maart heeft groep 7 en 8
meegedaan aan het schoolhandbaltoernooi in
sporthal Angelslo. De eerste wedstrijd werd
gewonnen met 6-0. De tweede en derde
gingen helaas verloren. Er moest gespeeld
gaan worden om plek 5 en 6. Het toernooi
werd winnend afgesloten met een 3-0
overwinning. Met deze uitslag is ons team
vijfde geworden! Een knappe prestatie!
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Vanuit de Kinderoefentherapeut
Tips voor het knippen!
Voor kinderen die moeite hebben met
knippen, hebben wij enkele tips:
- Steun de elleboog van de voorkeurshand
(met schaar) op tafel. Dit zorgt voor stabiliteit
- De schaar blijft nagenoeg recht naar het
plafond wijzen.
- De niet-voorkeurshand beweegt het papier
op het juiste moment.
- De schaar ver open doen en langzaam sluiten
terwijl het papier juist gestuurd wordt. Zorg
ervoor dat je de schaar niet geheel dicht doet,
want dan schiet hij uit het spoor (bij scherpe
hoeken of aan het eind is dit geen probleem).
Voor alle kinderen die een steuntje in de rug
nodig hebben om beter te bewegen, in balans
te komen, of meer te durven, ben ik er om te
helpen en zo de motoriek te verbeteren.
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