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Belangrijke data 
7 t/m 18 juni Contactmomenten  
15 juni Schoolfeest groep 5/6 
15 juni MR vergadering  
16 juni Schoolfeest groep 3/4 
23 juni Afscheid TSO 
25 juni Schoolfeest groep 7/8 
30 juni  Schoolfotograaf  
1 juli Musicalfilm in Kinepolis  

groep 8 
2 juli  Rapporten mee 
8 juli  Doorschuiven nieuwe 

groepen 
9 juli  Uitzwaaien groep 8  

10:00 uur  
9 juli  Laatste schooldag lln 12:00 

uur vrij 
 

Nieuwe leerling 
Ook de afgelopen periode hebben wij weer 
een groep nieuwe leerlingen mogen 
begroeten.  
 

Luca, Nova , Sanne, Evi en Fleur zijn allemaal 
gestart in groep 1c. 
 

Wij wensen alle leerlingen een fijne tijd toe op 
de Vlonder. 
 

Mocht u ook uw kind willen aanmelden? 
U kunt contact opnemen met de school! 

 

De laatste weken voor groep 8 
Na al die jaren hard werken komt er dan toch 
eindelijk een einde aan de basisschoolperiode. 
Het laatste bizarre anderhalf jaar, waarin de 
kinderen zowel thuis als op school onderwijs 
hebben gehad, zullen we niet snel meer 
vergeten. Veel activiteiten die niet door 
konden gaan en dan eindelijk, aan het eind van 
groep 8, toch nog versoepelingen.  
 

De musical die eerst niet door zou kunnen 
gaan, toch hebben we iets heel moois kunnen 
bedenken en regelen. Wildlands is het decor 
geworden waarin we momenteel een film aan 
het opnemen zijn n.a.v. de musical Junglebeat. 
De burgemeester heeft er zelfs een rol in, die 
opnames zijn inmiddels achter de rug en dit 
heeft al in de krant gestaan. Daarnaast zijn 
twee leerlingen geïnterviewd door rtv 
Drenthe.   
 
Als alles is opgenomen gaat Otto Sopacua van 
alle losse opnames een film maken. Dit geheel 
kunnen de kinderen met hun ouders bekijken 
op donderdag 1 juli in de bioscoop Kinepolis.  
 

 
Vrijdag 25 juni gaat groep 8 naar Parc Sandur 
om hier leuke activiteiten te hebben. Verder 
hebben we een GPS-tocht georganiseerd door 
een oud-leerkracht van De Vlonder, Bareld van 
Klinken, in de laatste week.  
 

 



 

 

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 

 

Over de laatste week gesproken: 
Vrijdag 9 juli 2021 zullen we de kinderen op 
een ludieke wijze de school uit gooien. Dan 
genieten van een hele lange vakantie, hopelijk 
een vakantie waarin we allemaal weer ergens 
naar toe mogen. Een laatste tip van meester 
Tim voor de kinderen; geniet nog even van de 
laatste 4 weken voordat je de “grote wereld” 
in gaat!  
 

Afscheid TSO 
Woensdag 23 juni van 10:00 uur – 12:00 uur 
zal er namens de TSO een ijscokar langskomen 
op school. Alle leerlingen kunnen dan per klas 
een ijsco halen en gedag zeggen tegen de TSO 
ouders. Op deze manier nemen wij afscheid 
van deze betrokken groep met ouders en 
willen wij ze bedanken voor alle getoonde 
inzet.   
 

Ouderraad zoekt nieuwe leden 
Lijkt u het leuk om de schoolactiviteiten 
(mede) te organiseren die bijdragen aan een 
goed schoolklimaat en een leuke schooltijd 
voor uw kind(eren)? Meld u dan aan als lid 
voor de ouderraad! 
 

 
 

 

Plaatsing schaduwdoeken 

 
Vorige week is er een schaduwdoek over de 
zandbak op het plein geplaatst. Dit is 
gerealiseerd in samenwerking met Samenloop 
voor Hoop en KWF Emmen.  
 

Op deze manier hebben de leerlingen een 
veilige plek om buiten te spelen zonder te 
verbranden. 
 

Schoolfotograaf 

Woensdag 30 juni komt de schoolfotograaf. Er 
is een protocol opgesteld waarbij leerlingen 
niet met elkaar in aanraking hoeven komen.  
Er zullen individuele foto’s van de leerlingen 
worden genomen en daar wordt een 
groepscollage van gemaakt. Er komen dit jaar 
geen aparte broer-zus foto’s.  
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Afscheid juf Geesje 

Beste ouders en verzorgers, 
 

Na ongeveer 34 jaar lang les te hebben 
gegeven op basisscholen in de gemeente 
Borger-Odoorn en Emmen, heb ik besloten om 
mijn werkzaamheden te gaan beëindigen. Ik 
heb 10 jaar gewerkt in Exloo en 24 jaar in 
Emmen, en ben tussendoor 10 jaar gestopt om 
thuis te zijn bij mijn kinderen. 
 

Met veel plezier en voldoening ben ik altijd juf 
geweest. Vanaf 1999 ben ik verbonden aan de 
Vlonder. Het Daltononderwijs sprak mij enorm 
aan, waardoor ik mijn plekje op de Vlonder al 
snel had gevonden. Het is een mooie tijd 
geweest, waarin ik fijne contacten heb kunnen 
opbouwen met kinderen, ouders, opa’s, oma’s 
en verzorgers.  
 

Met een fijn gevoel kijk ik terug op de tijd dat 
ik voor de klas stond. Terugdenkend komen er 
dan vele herinneringen naar boven zoals 
schoolreisjes, Kerst- en Sinterklaasfeesten, het 
25-jarig bestaan, musicals, sport- en 
spelletjesdagen, projecten met als afsluiting 
een tentoonstelling in de klas, verjaardagen 
vieren, mooie verhalen voorlezen, enzovoort.  
 

Ik heb al die jaren op een prettige wijze mogen 
samenwerken met mijn collega’s, maar ook 
met ouders en andere mensen die betrokken 
waren bij de school. Voor de samenwerking en 
het vertrouwen wil ik iedereen bedanken.  
 
Ik wens iedereen een prachtige toekomst. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Geesje Elling-Venema 
 
 
 
 

Juf Geesje heeft aangegeven graag van u als 
ouders ‘afscheid’ te nemen. Als u haar wilt 
bedanken, uit wil zwaaien of een goed 
pensioen wilt wensen bent u van harte 
welkom op donderdag 8 juli tussen 14:00 uur 
en 15:00 uur, buiten bij haar lokaal.  
 

Activiteiten zomervakantie 

De bibliotheek en De Kunstbeweging 
organiseren deze zomer vakantieactiviteiten 
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
Deze activiteiten vinden gedurende 4 weken 
plaats op 5 locaties. Er is voor elk wat wils; 
drummen, dansen, kunst en techniek. 
 

De toegang is gratis! Aanmelden kan via de 
webshop van de bibliotheek.  
 

www.bibliotheekemmen.nl/doe-ma-mee-
dagen.html 
 

Schooljaar 2021-2022  
Wij hopen binnenkort de groepsverdeling en 
groepsleerkrachten voor komend schooljaar 
te kunnen communiceren  

http://www.bibliotheekemmen.nl/doe-ma-mee-dagen.html
http://www.bibliotheekemmen.nl/doe-ma-mee-dagen.html
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08 Balans en Motoriek 
zomer(vakantie)tips 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij verteld 
wat Slaapoefentherapie kan bijdragen 
wanneer er sprake is van slaapproblemen. 
Goed slapen is erg belangrijk om goed te 
kunnen presteren gedurende de gehele dag. 
Maar minstens net zo belangrijk is voldoende 
bewegen en een gezonde voeding! Bewegen 
draagt bij aan een goede nachtrust en je fit 
voelen. In deze nieuwsbrief hebben wij tips om 
fit(ter) de zomer door te komen. 
 
Spel tip: 
Houdt jouw kind ook van stormbanen en 
buikschuiven? Wij hebben een voordelige 
oplossing om dit in jullie eigen tuin te kunnen 
realiseren. Koop bij een tuinwinkel een stuk 
landbouwplastic (een lengte van 4-5 meter en 
1 m breedte is voldoende) en vouw dit dubbel 
voor extra stevigheid. Rol het begin en het 
uiteinde om een plankje en zet het vast in het 
gras. Maak de baan glad met enkele druppels 
babyzeep of iets wat milieuvriendelijker is en 
zet de sproeier of tuinslang zacht aan. Neem 
een aanloop en glijden maar! Op de knieën 
staand werk je gelijk aan je balans. 
Om ongelukken te voorkomen, is het 
raadzaam iets zachts om de balk heen te 
vouwen. Wanneer je het plastic na gebruik op 
laat drogen, kan je het zo om het plankje heen 
oprollen en nog vele malen opnieuw 
gebruiken! 
 
Snoep tip: 
Wat is jullie lievelingsfruit? Mix dit fruit door 
elkaar in een blender. Heb je geen blender, 
dan kan je het fruit ook heel fijn snijden en 
bijvoorbeeld vers geperst sinaasappelsap 
gebruiken als basis. Pak ijsvormpjes of plastic 
bekertjes, giet het fruit erin en doe er een 

stokje in. Wanneer je het direct in de vriezer 
zet, blijven de vitamines behouden en kan je 
het zelfs gebruiken als portie fruit op een 
drukkere dag. Geniet ervan! 
 
De medewerkers van Balans en Motoriek 
wensen jullie een hele fijne zomer toe! 
 
Voor alle kinderen die een steuntje in de rug 
nodig hebben, ben ik er om te helpen en zo de 
motoriek te verbeteren. 
Balans & Motoriek kinderoefentherapie: 
wekelijks op een vast moment aanwezig op 
school 
www.balansenmotoriek.nl 
 
 


