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8 juli 2021 

 

Belangrijke data 
23 augustus Eerste schooldag 8:25 uur! 

 

Laatste nieuwsbrief voor de 
vakantie & start na de vakantie 
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief voor de 
vakantie. Ook dit schooljaar was weer zeer 
bijzonder. De kinderen kunnen genieten van 
een welverdiende vakantie. Zes weken niet 
naar school!  
 

We gaan er vanuit dat we na de vakantie weer 
zoveel mogelijk terug gaan naar ‘normaal’. In 
de week voor 23 augustus zullen we eventuele 
noodzakelijke maatregelen voor het nieuwe 
schooljaar nog communiceren. 
 

Het team van de Vlonder wenst u allen een 
hele fijne zomervakantie toe en we hopen 
elkaar in goede gezondheid weer te 
ontmoeten op:  
 
maandag 23 augustus om 8:25 uur!  

 
 
 

 
 

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

Sophie, Esila en Leanne hebben inmiddels 
kennisgemaakt en starten na de vakantie.  
 

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

 

 
 

Leerlingen geslaagd voor 
verkeersexamen 
Alle leerlingen uit groep 7 die meededen aan 
het praktisch verkeersexamen zijn geslaagd. 
Gefeliciteerd!  
 

Afscheid TSO 
Woensdag 23 juni hebben we officieel 
afscheid genomen van de TSO – ouders. Alle 
leerlingen hebben genoten van een ijsje en 
hebben de ouders van de TSO nog even gedag 
kunnen zeggen. Nogmaals bedankt voor alles.  
 

 
 
 



 

 

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 

 

Musicalfilm groep 8 
Donderdag 1 juli heeft groep 8 hun eindfilm op 
het grote witte doek in de Kinepolis mogen 
bekijken. De musical Jungle Beat, voor een 
groot gedeelte opgenomen in de Wildlands, 
was omgetoverd tot een film. Met drinken en 
popcorn hebben ze genoten van het resultaat 
na alle inspanningen. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Afscheid Juf Andra en Juf Geesje 
Beide juffen hebben vandaag afscheid 
genomen van alle leerlingen met een lekkere 
traktatie. Namens alle leerlingen van de school 
kregen zij een cadeau aangeboden. Juf Andra 
een Tajine met bijbehorende schalen en een 
bon voor de Intratuin. Juf Geesje heeft een e-
reader hoes en restaurant bon gekregen.  
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Schooltijden 2021-2022 

 Volgend schooljaar gaat officieel het 
nieuwe continurooster in. De 
schooldag zal dan om 8:25 uur starten 
en duren tot 14:00 uur.  

 De schooldeuren gaan om 8:15 uur 
open.  

 Ook de leerlingen van de groepen 1 
zullen tot 14:00 uur naar school gaan.  

 De groepen 1 en 2 zijn op de 
vrijdagmiddag om 12:00 uur vrij.  

 

Aanbod 10 uur Voorschool Vlonder 
Vanaf volgend schooljaar biedt onze 
voorschool 10-uur aan i.p.v. 16 uur.  
 

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.  
 

 

Contactavond schooljaar 2021-2022 
Begin volgend schooljaar is er een 
kennismakingsgesprek gepland. Het 
contactmoment is er om direct kennis te 
maken met de (nieuwe) leerkracht en de 
belangrijkste zaken te delen aangaande uw 
kind. Voor de huidige groep 7 zullen ook de 
voorlopige adviezen worden gegeven.  
Dit alles onder voorbehoud van de 
maatregelen 
omtrent 
corona. 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe Collega op de Vlonder 

Beste ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Yannick Berends, ik ben 28 jaar 
oud en woon in Emmen. Kortgeleden heb ik 
mijn diploma voor de PABO behaald en ben ik 
benaderd voor de baan groepsleerkracht op 
obs De Vlonder. Ik zal groep 7 van maandag 
tot en met vrijdag les gaan geven! 
 

Mijn hobby’s zijn sporten, wandelen, lezen en 
als het weer kan, ga ik graag naar FC Emmen. 
Zelf voetbal ik bij vv Drenthina en vind ik 
bewegen belangrijk. Bewegend leren wil ik dan 
ook zeker integreren in mijn lesgeven.    
 

Mijn insteek is om de kinderen in mijn groep te 
helpen met hun verdere ontwikkeling. 
 

Ik heb in ieder geval heel veel zin in deze 
mooie uitdaging! 
 

Met vriendelijke groet, 
 

http://www.stichtingpeuterwerk.nl/
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