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Nieuwe leerlingen 
Wij hebben weer een aantal nieuwe leerlingen 
mogen begroeten.  
 

Wij wensen: Aaron(1a), Lev (1a) en Sarah (1b)  
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 
  
Samenstelling medezeggenschapraad 
Dinsdag 22 november zijn er nieuwe leden 
voor de MR gekozen. Marieke Hars en Gerald 
Mulder zijn toegetreden tot de 
medezeggenschapsraad. Geert Wijnholds zal 
komend schooljaar meedraaien.  
Interim voorzitter, Diewerke Louissen, heeft 
het voorzitterschap definitief op zich genomen 
na het vertrek van Erwin Hemme. 
 

De oudergeleding van de MR bestaat nu uit:  

Diewerke Louissen, Martijn Spaan, Jildau Bos, 
Marieke Hars en Gerald Mulder.  
De personeelsgeleding: Harny Pomp, Marian 
Herbers, Marja Camerik, Elise van der Veen en 
Evelien Smegen.   
 

Nieuwe leden even voorstellen: 
 

Geert Wijnholds:  
Mijn naam is Geert Wijnholds, 55 jaar 
wonende aan de Kuifeend te Emmen, en woon 
daar samen met Geert Wijnholds: 
vriendin Cindy, Julian en Sara.  
Als vader van Sara uit groep 3 heb ik op het 
moment dat er aanvulling werd gezocht voor 
de MR mij aangemeld. 
Het is denk ik goed om betrokken te zijn bij het 
wel en wee van de school van je dochter en 
hoop door deel uit te maken van de MR er een 
waardevolle aanvulling voor te zijn. 
 

Sinds 2011 werk ik bij Balance Point Control in 
Emmen (bedrijf in de Olie- en Gasindustrie) op 
de afdeling Finance, maak daar ook deel uit 
van de OR. 
 

Bij de VV Drenthina ben ik na ruim 40 jaar 
gevoetbald te hebben nog actief als vrijwilliger 
in diverse functies. 
 

Gerald Mulder:  
Mijn naam is Gerald Mulder, ik ben getrouwd 
met Femke, en samen hebben wij 2 dochters 
(Suze van 4 en Soof van 2). Ik ben werkzaam 
binnen Cosis als teamcoördinator van 
verschillende ambulante teams in Emmen. 
Onze oudste dochter Suze, zit in groep 1, bij 
juf Elise. 
 

De reden dat ik voor de 
medezeggenschapsraad heb gekozen, is 
omdat ik graag verbonden wil zijn met school, 
om vandaar uit een actieve bijdrage te kunnen 
leveren. Ik denk graag mee over onderwerpen, 
waarin de MR een rol speelt. Ik hoop vanuit 
mijn positieve en sociale karakter, hieraan een 

Belangrijke data 
6 dec.  OR vergadering 
21 dec.  Kerstviering/kerstdiner 
23 dec.  Nieuwsbrief 5 
 lln 12:00 uur vrij  
9 jan. Weer naar school 
11 jan.  Luizencontrole 
23 jan. –  
3 feb.  

Cito toetsen groepen 3 t/m 8 

3 feb. Leerlingenraad 
10 feb. Nieuwsbrief 6 
14 feb. Leerlingen vrij i.v.m. 

Studiedag 
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bijdrage te kunnen leveren. Daarnaast verbind 
ik graag mensen, met oog voor eventuele 
verschillende belangen en/of opvattingen.  
 

Ik zie mijn tijd in de MR met veel plezier 
tegemoet. En hoop bij te kunnen dragen, in 
dat het voor eenieder, binnen welke rol dan 
ook, een leuke schooltijd mag zijn. 
 
Marieke Hars: 
Mijn naam is Marieke Hars, moeder van Joep 
Zijnge (groep 6), woonachtig in Zuidbarge. Ben 
werkzaam als Facilitair manager voor de NAM-
kantoren en de Shell Energy Transition 
Campus in Amsterdam.  
 

Als ouder altijd met belangstelling de 
ontwikkelingen van zoon op De Vlonder 
gevolgd. Na de oproep voor MR-leden in de 
nieuwsbrief besloten niet aan de zijlijn te 
blijven staan, maar actief bij te willen dragen.  
Naast betrokkenheid bij de school verwacht ik 
ervaring op te doen over hoe onderwijs 
georganiseerd is. En mogelijk kan ik bijdragen 
vanuit mijn ervaringen in het bedrijfsleven.  
 

Een goede MR zou in mijn optiek een 
vertegenwoordiging van de ouders/verzorgers 
moeten zijn. Dus mochten er zaken spelen, 
weet dat de MR onderwerpen kan adresseren.  
 
 
 

 

Balans & Motoriek:  
 

MOEITE MET FIJNE MOTORIEK 
 

Op steeds meer scholen horen wij van 
leerkrachten uit groep 3 dat kinderen zo’n 
moeite hebben met de pengreep + daarbij 
fijntjes bewegen, knippen en andere werkjes 
aan tafel. Kinderen zakken onderuit op hun 
stoel en er is geen goede samenwerking van 
de handen.  
 

Voor een goede samenwerking van de handen 
en fijntjes bewegen is een actieve houding 
nodig. Wanneer zitten energie kost en een 
kind overal steunpunten (hangen op de stoel, 
hoofd ondersteunen) zoekt, kunnen de 
handen niet vrij bewegen.  
 

Tip voor thuis (en voor de leerkrachten van 
groep 1-3): veel in buik ligging laten spelen. 
Zelfs de Ipad of het lezen van een boekje kan 
op de buik. Hierdoor leert het kind opstrekken 
en worden de rugspieren geactiveerd. Gevolg: 
een actievere zithouding!! 
 
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. 
 
 

 
 
 


