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Belangrijke data 
30 november  OR-vergadering 
3 december Sinterklaasviering  
22 december  Kerstviering  
24 december  Nieuwsbrief 5  
24 december  lln 12:00 uur vrij  

Kerstvakantie tot 10 
januari   

12 januari  Luizencontrole  
 

Nieuwe leerlingen 
Ook de afgelopen periode hebben wij weer 
nieuwe leerlingen mogen begroeten.  
 
Guus en Joas in groep 1-2a 
 

Wij wensen beide 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 

 
Bag2school opbrengst  
Er is maar liefst 412 kg ingezameld. Een mooi 
resultaat! We ontvangen €0,30 per kilo, dus 
€123,60 om te besteden aan een leuke 
activiteit. Bedankt voor uw bijdrage!  
 

In maart is er een tweede inzamelingsactie.  
 

 
 
 
 
 
 

Verlenging Drents 
Verkeersveiligheidslabel 
Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is 
een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die 
verkeersveiligheid een vaste plaats geven in 
hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de 
verkeerslessen op school en een 
verkeersveilige omgeving. Scholen die in het 
bezit zijn van het label laten zien dat zij 
verkeersveiligheid een vaste plaats geven in 
hun schoolbeleid. Om het label te verdienen, 
moet een school voldoen aan een aantal 
criteria. 
 
Woensdag 10 november heeft er bij ons op 
school een herkeuring plaatsgevonden en deze 
hebben we goed doorlopen. Dit betekent dat 
het verkeersonderwijs op school goed 
geregeld is. Het label is weer 3 jaar geldig. 
Daarnaast gaan we aan de slag met de 
adviezen die ons zijn gegeven.  
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Verkeersproject - Blindspot 
Afgelopen periode heeft zowel groep 5 als 6 
het verkeersproject Blindspot gevolgd. 
Hieronder de ervaring van twee leerlingen: 
 

Blindspot wordt ook wel de dode hoek bij 
auto’s ,vrachtwagens trekkers en alle 
voertuigen genoemd. Als jij de chauffeur niet 
kan zien dan kan hij jou ook niet zien. Dus 
moet je rechtsachter en vijf meter van het 
voertuig af blijven staan! 
 

Blindspot is superleuk en ik kan je het je 
aanraden, na de uitleg gingen we een quiz 
doen en dat was ook super leuk. Na de les 
moesten we een rap maken, iedereen was 
geslaagd!!!!!! 
 

Isa en Tai, groep 6. 
 

 
 

 

Sint Maarten  
Twee weken geleden hebben we op school 
Sint Maarten gevierd. De kinderen hadden 
mooie lampions geknutseld in vele vormen en 
kleuren. Prachtig zagen ze eruit.  
Op 11 november hebben de jongere kinderen 
al zingend een rondje door de school gelopen 
met hun lichtjes. De oudere kinderen zongen 
vanuit de klassen gezellig mee. De OR zorgde 
ook dit jaar weer voor een heerlijke traktatie.  
Hartelijk dank daarvoor!  
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Sinterklaas 
Vrijdag 3 december zal Sinterklaas de Vlonder 
weer komen bezoeken. We zijn ontzettend blij 
dat hij weer tijd voor ons heeft kunnen 
vrijmaken. Sint en Piet zullen in school en niet 
buiten worden ontvangen. De groepen 1 t/m 4 
zullen naar de Sint toe gaan in het speellokaal.  

 
* Eventuele wijzigingen in het programma onder 
voorbehoud.  

 

Kerst 
De voorbereidingen voor de Kerstviering zijn 
inmiddels weer opgestart. Op dit moment zijn 
wij nog voornemens het Kerstdiner door te 
laten gaan. Uiteraard houden we alle 
ontwikkelingen goed in de gaten en zullen het 
programma aanpassen indien noodzakelijk. 
Mochten er wijzigingen komen in het 
programma zullen wij dit z.s.m. 
communiceren. Binnenkort zal er meer 
informatie volgen.  

 

 
 
 
 

Bibliobus 
Eenmaal in de twee weken kan uw zoon of 
dochter, onder schooltijd, gratis gebruik 
maken van de bibliobus. Het rooster is terug te 
vinden in SchouderCom bij roosters. Wij 
merken dat deze mogelijkheid niet door alle 
leerlingen wordt benut. 
 
Vanuit wetenschappelijke hoek onderstrepen 
veel onderzoeken het belang van lezen op 
verschillende vlakken: van een rijkere 
woordenschat, hogere concentratie tot sociale 
ontwikkeling. Kortom lezen is in veel opzichten 
een belangrijke basis voor de ontwikkeling van 
kinderen. 
 
De collectie van een bibliobus bestaat voor de 
jeugd uit peuterboekjes, prentenboeken, 
(voor)leesboeken, strips en informatieve 
boeken. De zorgvuldig afgestemde 
bibliobuscollectie wordt elke week aangevuld 
met nieuwe materialen en voortdurend 
gewisseld. 
 
Wij hopen dat u uw kind stimuleert om te 
lezen en wellicht daarbij gebruik wilt maken 
van de bibliobus. Uiteraard is een andere 
manier van boekenlenen ook fantastisch. 

 
 


