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Belangrijke data 
22 juni Studiedag – lln vrij  
20-24 juni Contact (facultatief) 
7 juli Musical/Film Groep 8 
8 juli  Rapport mee 
13 juli Kennismaking nieuwe groep 
15 juli Uitzwaaien groep 8 
 Nieuwsbrief 11 

15 juli 12:00 uur  
start zomervakantie t/m 28 augustus 

29 
augustus 

Eerste schooldag  
2022-2023 

 

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

Wij wensen Florian een fijne tijd toe op de 
Vlonder.  
 

 
 
Afscheid Erwin Hemme 
Na vele jaren zal Erwin Hemme helaas afscheid 
nemen van de MR van de Vlonder. Zijn jongste 
zoon gaat van school waardoor een bijdrage 
aan de MR niet meer mogelijk is. Erwin is naast 
lid ook jarenlang voorzitter geweest van zowel 
de MR als de GMR. Erwin nogmaals bedankt 
voor de jarenlange inzet.  
 

Inmiddels zijn er waarschijnlijke nieuwe 
kandidaten voor de MR gevonden. In het 
nieuwe schooljaar zullen wij deze aan u 
voorstellen.   

Wensstichting Drenthe  
Tijdens de kerstdagen heeft onze ouderraad 
weer een succesvolle knieperties acties 
gehouden. De helft van dat bedrag is het 
nieuwe schoolplein de andere helft is (door de 
leerlingenraad) aangeboden aan 
Wensstichting Drenthe.  
Sinds 2006 vervullen zij de wensen van 
kinderen uit Drenthe die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. Kinderen die ziek zijn, 
opgroeien in moeilijke omstandigheden en/of 
voor kinderen die al jong mantelzorger zijn. 
Het doel is om deze kinderen, vaak samen met 
papa en/of mama, broertjes en/of zusjes, weer 
een dag te laten stralen en ze een herinnering 
mee te geven waar ze nog lang op terug 
kunnen kijken. 
We willen via deze weg de ouderraad 
nogmaals bedanken voor het mogelijk maken 
van deze donatie.  

 
 

Ouders gezocht! 
Voor volgend schooljaar zijn wij nog opzoek 
naar ouders/verzorgers die de school willen 
ondersteunen op de volgende gebieden.  
 

OR 
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!  

http://www.obs-vlonder.nl/
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Hulpouders luizen en bibliobus 
Voor de luizencontrole zijn opzoek naar 
ouders die op de woensdagen na elke vakantie 
willen helpen bij het uitvoeren van de 
controles. Het gaat om ongeveer 5 keer per 
jaar ongeveer 1,5 uur. 
 

Voor de bibliobus zijn we opzoek naar mensen 
die op de maandagochtend van 8:30 uur tot 
ongeveer 10:00 uur groepjes leerlingen willen 
begeleiden bij hun bezoek aan de bibliobus.   
 

Aanmelden of meer informatie via: 
a.grummel@oo-emmen.nl 

 
Schoolkamp Ameland groep 7&8 
Toen we ’s morgens op school kwamen deden 
we de tassen in de bus en gingen op weg naar 
Holwerd. Daar moest iedereen zijn tas in een 
karretje doen en wachten op de boot. De 
boottocht duurde ongeveer 50 min.  
Toen we aankwamen haalde iedereen zijn tas 
uit het karretje en sleepte die mee naar een 
bus die alles naar de accommodatie 
Zonnedauw bracht. Wij kregen onze fietsen en 
gingen daarmee naar de accommodatie. Daar 
moesten we ons bed op maken daarna konden 
we nog vrijspelen in de duinen of op het 
voetbalveld. Na het eten (Chinees) zijn we 
gaan zwemmen in zwembad ‘Klein Vaarwater’. 
Toen we klaar waren gingen we terug naar het 
huisje om nog lekker een broodje knakworst te 
eten en daarna gingen we naar bed. 
 

De volgende ochtend ging iedereen rond 7 uur 
uit bed om te ontbijten en rond 10 uur 
moesten we 13 km fietsen naar de vuurtoren. 
Iedereen at daar zijn broodje op en daarna 
naar het strand. Daar konden we even 
pootjebaden. Toen op weg naar Nes. Daar 
konden we een souvenirtje kopen voor thuis. 
Terug bij de accommodatie konden we nog 

even spelen.  Vervolgens gingen we wadlopen 
maar eerst frietjes eten bij de snackbar. Toen 
dat allemaal op was gingen we naar het strand 
om daar te gaan wadlopen samen met een 
gids Saskia. Dat was eigenlijk een biologieles in 
het echt. Terug in het huisje zijn we eerst gaan 
douchen daarna kreeg je nog een kommetje 
soep. De avond hadden we een bonte avond 
met glowsticks, muziek en hapjes ook kon je 
ook nog een zoektocht naar Sjoerd doen.  
 

De volgende ochtend werden we wakker 
gemaakt rond 8 uur voor de corvee. Toen dat 
klaar was mocht je naar beneden om te 
ontbijten. Je moest je tas weer inpakken want 
we gingen weer naar huis. Maar eerst nog 
langs het museum dat ging over dieren en de 
natuur. Toen dat klaar was fietsten we naar de 
boot en gingen we de tassen weer in het 
karretje doen. Daarna moesten we de fietsen 
inleveren en wachten op de boot Sier. Toen de 
boot aankwam gingen we terug naar Holwerd. 
Daar gingen we weer met de bus alleen de 
buschauffeur had nog pauze dus moesten we 
ongeveer nog een half uur wachten. Maar 
toen de pauze eindelijk voorbij was gingen we 
weer terug naar school.  
 

Dit was ons kamp en het was super leuk.  
Lindsay Berends en Milan van de Zee 
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De laatste weken voor groep 8.  
Na al die jaren hard werken komt er een einde 
aan de basisschoolperiode.  
 
De afgelopen weken zijn de kinderen druk 
bezig geweest met het opnemen van de 
Musical. Otto Sopacua  zal van alle losse 
opnames een film maken. Dit kunnen de 
kinderen met hun familie/vrienden gaan 
bekijken op donderdag 7 juli in de bioscoop 
Kinepolis. 
 
Vrijdag 15 juli om 9:45 uur zullen we de 
kinderen van groep 8 op een ludieke wijze de 
school uit gaan gooien. Daarna kunnen ze gaan 
genieten van de vakantie!  

 
Aanbod Voorschool Vlonder  
Ook volgend schooljaar biedt onze voorschool 
een programma aan: 
Maandag: 8.15 - 13.15 uur  
Woensdag: 8.15 - 13.15 uur  
 
Stichting Peuterwerk biedt dit aan voor 
peuters van 2/2,5 – 4 jaar.  
 
Mocht u zelf kinderen hebben in deze leeftijd 
kijk snel op: www.stichtingpeuterwerk.nl of 
deel deze informatie met iemand met jonge 
kinderen. 
 

 
 
 
 
 

Vanuit de Kinderoefentherapeut  
 
Handvoorkeur 
 
Jonge kinderen hebben vaak nog geen 
duidelijke voorkeurshand ontwikkeld. Om te 
voorkomen dat je je kind onbewust ‘dwingt’ 
met rechts of juist met links te eten of te 
tekenen, hebben wij de volgende tip: 
Plaats het bestek niet naast het bord, maar leg 
het erboven. Niet dwars, maar in de 
lengterichting. Ditzelfde geldt voor 
kleurpotloden: leg deze niet naast het papier, 
maar erboven met de punten van je kind 
afwijzend. Op deze manier kan je kind zelf zijn 
handvoorkeur ontdekken en ontwikkelen. 
 
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. 
 

 


