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Belangrijke data 
24 september Start Bag2School actie 
1 oktober  Ateliers groepen 4 t/m 8 
6 oktober Start Kinderboekenweek 

‘Worden wat je wil’ 
7 oktober Studiedag lln vrij  
8 oktober Afsluiting leesproject  

groep 3 
 Leerlingenraad  
11 oktober Lessen over 

brandveiligheid met 
brandoefening  

13 oktober Periodeviering  
16 t/m 24 
oktober 

Herfstvakantie 

27 oktober  Luizencontrole  
 

Nieuwe leerlingen 
Ook de afgelopen periode hebben wij weer 
nieuwe leerlingen mogen begroeten.  
 
Eslia in groep 1b, Sophie en Leanne in groep 
1a  
 

Wij wensen alle leerlingen 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 

 

Schoolkorfbal  
Maandag 6 september hebben de groepen 4 
en 5 meegedaan aan het 
schoolkorfbaltoernooi van EKC 2000. Maar 
liefst 5 teams deden er mee namens de 
school. Onder aanmoediging van veel 
belangstellenden hebben de kinderen het erg 
goed gedaan. De ene wedstrijd was 
succesvoller dan de andere maar bij iedereen 
stond er een lach op zijn of haar gezicht. 
Jongens en meiden jullie hebben het 
fantastisch gedaan.  
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Kinderboekenweek en Periodeviering 
 

Het thema van de Kinderboekenweek 2021 is…  
Worden wat je wil? 

 
In deze periode zijn er extra activiteiten om 
het lezen te stimuleren. Voor de groepen 1-2 
& 3-4 staat er o.a. een voorstelling gepland. De 
groepen 5 t/m 8 zullen o.a. in de vorm  van 
een workshop aan de slag gaan met het 
thema.  
 
Zoals elk jaar hebben we ook een leuke 
afsluiting in de vorm van een periodeviering. 
Dit jaar op woensdag 13 oktober. U krijgt 
binnenkort meer informatie over wat er deze 
dag gepland staat.  
 

 
 
Gratis boeken voor onze 
schoolbibliotheek! 
De Kinderboekenweek is een mooi moment 
om zowel op school als thuis extra aandacht te 
besteden aan lezen. Het lezen van boeken 
verrijkt de wereld van kind en gezin. Lezen 
stimuleert de fantasie en concentratie 
daarnaast is het erg goed voor zowel de taal- 
als sociale ontwikkeling van kinderen. 
 

De Bruna in de Rietlanden heeft in de periode 
van de Kinderboekenweek een spaaractie: U 
kunt mee sparen voor GRATIS BOEKEN voor 
onze schoolbibliotheek.  
Als u tussen 6 tot en met 17 oktober een 
kinderboek koopt en de bon inlevert op onze 
school, mogen wij 20% van het totale 

bonnenbedrag besteden aan kinderboeken 
voor onze schoolbibliotheek.  
U kunt de bonnen deponeren in de brievenbus 
of aan uw kind meegeven die het kan afgeven 
aan zijn of haar leerkracht. We hopen op veel 
bonnetjes, zodat we mooie nieuwe boeken 
kunnen aanschaffen! 

 
Studiedag donderdag 7 oktober  
Deze dag zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een 
studiedag.  
 

Lessen brandveiligheid  
Maandag 11 oktober zullen alle groepen extra 
lessen krijgen omtrent brandveiligheid. 
Aansluitend zullen wij ook een brandoefening 
houden.  
 

Balans en Motoriek: pengreep tips 

 
Heeft jouw kind moeite met het juist 
vasthouden van het potlood? 
Dan heb ik enkele tips om dit op een leuke 
manier aan te leren!: 
 
- Doe gezelschapsspelletjes met pionnetjes en 
laat deze vasthouden tussen alleen duim en 
wijsvinger 
- Laat je kind een papier scheuren in stroken 
en daarna in vierkantjes. Laat hem/haar hier 
propjes van maken in 1 hand en deze 
oppakken met een wasknijper + in een bakje 
doen. Hierbij alleen duim en wijsvinger 
gebruiken. Je kan ook een wedstrijdje doen! 
- Zeg bij het vasthouden van het potlood: papa 
en mama voorin de auto en 3 kindjes achterin 
de auto. Op deze manier heeft je kind het 
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topje van wijsvinger en duim goed tegenover 
elkaar op het potlood en steunen de andere 3 
vingers er netjes onder. 
 
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 


