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Nieuwe leerlingen 
De start van dit school schooljaar hebben wij 
een flink aantal nieuwe leerling mogen 
begroeten.  
 

Wij wensen Jasper (8), Dani (4), Tess (2), 
Romeé (2), Féline (2), Jax (1), Sjors (1), Annelie 
(1), Zanna (1), Lizzy (1) en Arvin (1) een fijne 
tijd toe op de Vlonder.  
  
Aanmelden 
Mocht u ook uw kind 
willen aanmelden?  
U kunt contact 
opnemen met de 
school voor het 
maken van een afspraak.  
0591 – 678111 of  
administratie.vlonder@oo-emmen.nl 

 
 
 
 

Gouden weken 
De eerste weken van een schooljaar worden 
de ‘Gouden Weken’ genoemd. De begin 
weken zijn namelijk goud waard om een goede 
basis te leggen voor een fijne sfeer in de klas. 
De vorming van de groep is hierbij essentieel. 
Het proces van groepsvorming begint met de 
leerlingen die elkaar en de leerkracht leren 
kennen, maar ook de regels en afspraken die 
een klas samen wil realiseren. Er wordt 
daarom extra aandacht besteed aan 
groepsvorming, samenwerken en het stellen 
van kaders.     
 

 
Kennismakingsgesprekken  
In week 37, 12 tot en met 16 september, staan 
de kennismakinggesprekken gepland. Zoals de 
naam doet vermoeden is het om kennis te 
maken met de leerkracht van uw zoon(s) of 
dochter(s). U kunt als ouder(s)/verzorger(s) 
informatie delen over uw kind(eren).   
 

Maandag 5 september om uiterlijk 16:00 uur 
zullen de leerkrachten de gesprekkenplanner 
openzetten in SchouderCom zodat u een 
gesprek kunt inplannen. De hele week kan 
door de leerkrachten worden gebruikt voor 
het inplannen van de gesprekken. De 
dinsdagavond zal beschikbaar zijn voor het 
maken van een avondafspraak voor ouders 
waarbij dat noodzaak is.  
 

 
 
 
 

Belangrijke data 
6 sept. OR vergadering 
7 sept.  Onderwijsmiddag OOE  

lln 12:00 uur vrij  
12 t/m 16 sep. Kennismakingsgesprekken 
30 sept.  Zwerfafval project  

Nieuwsbrief 2  
Start bag2school 

3 okt. MR vergadering  
4 okt.  Start Kinderboekenweek 
7 okt.  Atelier groep 4 t/m 8 
10 okt.  Studiemiddag 

lln 12:00 uur vrij  
11 okt.  OR vergadering 
13 okt. GMR 

Afsluiting Kinderboekenweek 
14 okt. Ontruimingsoefening  

http://www.obs-vlonder.nl/
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Schoolfruit  
Vanaf 5 september doet de Vlonder weer mee 
aan het schoolfruitproject. Tot en met 10 
februari krijgen de kinderen drie keer per 
week gratis fruit aangeboden. De vaste 
fruitdagen zijn (voorlopig) woensdag, 
donderdag en vrijdag. Het aanbod zal per 
week verschillen. Elke vrijdag zal er een 
overzicht worden gestuurd van het 
aangeboden fruit via SchouderCom.  
Mocht uw kind op een bepaalde dag het 
aangeboden fruit niet lekker vinden, vragen 
wij u zelf fruit of groente voor in de pauze mee 
te geven. 

 

Eten en drinken in de pauze 
Als school stimuleren wij gezond eten en 
drinken. Wij willen u daarom vragen uw 
kinderen fruit en/of groente, een boterham of 
gezonde koek mee te geven voor in de pauzes. 
Dus snoep, koekjes, chocolade, frisdrank en 
dergelijke graag voor thuis bewaren.  
 

Bibliobus 
De bibliobus zal vanaf maandag 5 september 
weer van start gaan. Elke leerling krijgt de kans 
eenmaal in de twee 
weken op maandag zijn of 
haar boeken te ruilen. Het 
rooster met welke groep 
aan de beurt is staat op 
SchouderCom.  
 

Lezen is een zeer belangrijk onderdeel voor de 
ontwikkeling van kinderen. Wilt u daarom uw 
kinderen stimuleren gebruik te maken van de 
bibliobus?! Alvast bedankt.     

Kledingactie Bag2school  
Vrijdag 30 september start de kledingactie 
Bag2school weer. Er 
zullen geen plastic zakken 
worden uitgedeeld. U 
kunt bij het inleveren 
gebruik maken van uw 
eigen plastic zakken. 
Per ingezamelde kilo 
kleding gaat er € 0,30 
naar school. U kunt gevulde zakken op het 
podium neerleggen. De actie eindigt op 28 
oktober! 
 

Typecursus 
Kinderen leren en werken steeds meer met de 
computer. ‘Blind’ kunnen typen, is dan heel 
handig. Met deze vaardigheid is het (huis)werk 
sneller af en omdat kinderen minder hoeven 
na te denken over het typen, kunnen ze hun 
aandacht meer richten op de opdracht. Het 
maken van de opdracht gaat daarom vaak 
beter. Elk jaar zijn er meerdere externe 
partijen die dit aanbieden. Voor leerlingen en 
ouders van de groepen 6,7 en 8 liggen er van 
verschillende partijen een brief en/of folders 
over de typecursussen op school. Hierin vindt 
u alle informatie over verschillende cursussen. 
Het staat vrij om dit mee naar huis te nemen.  
Voor meer informatie en om een deel van de 
cursus alvast te proberen van LOI KIDZZ, 
verwijzen we u naar www.loikidzz.nl/typen.  
 

Voorschool Vlonder 
Voorschool de Vlonder is onderdeel van 
‘Stichting Peuterwerk’. De voorschool is voor 
peuters van 2/2,5 tot 4 jaar. Mocht u kinderen 
hebben in 
deze leeftijd? 
Kijk snel op: 

www.stichtingpeuterwerk.nl  

http://www.loikidzz.nl/typen
http://www.stichtingpeuterwerk.nl/

