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Belangrijke data 
kerstvakantie tot 10 januari   
12 januari  Luizencontrole  

(onder voorbehoud) 
24 januari 
t/m 4 februari 

Cito M-toetsen  

1 februari OR vergadering  
4 februari  Nieuwsbrief 6 

 

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

Cathaleya 1a en Sophie 1b 
 

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

Periode na 10 januari 
In de huidige periode is veel onzeker. We 
hopen uiteraard iedereen 10 januari weer 
gezond terug te zien. Echter zal de komende 
tijd onzeker en onvoorspelbaar blijven. Wij 
houden in ieder geval rekening met 
verschillende scenario’s voor na 10 januari.  
Mochten we na de vakantie noodgedwongen 
zaken moeten bijstellen zullen we hier u z.s.m. 
van op de hoogte stellen.    
 

Sinterklaas 
Nog even een terugblik naar ons 
Sinterklaasfeest van vrijdag 3 december. 
Sinterklaas en zijn Piet zaten al lekker warm 
binnen toen de kinderen op school kwamen. 
De hele ochtend hebben verschillende 
groepen hun dansje, woordje of kunstje laten 
zien of horen aan de Sint en zijn Piet. Het was 
erg gezellig.  
 
In de bovenbouw heeft de Sint wat hulp 
gekregen met cadeautjes uitzoeken. En al die 
cadeaus waren verstopt in mooie surprises!  
 

Nieuwe collega 
Even voorstellen 
Vanaf begin december mocht 
ik op de Vlonder beginnen als 
leerkracht van groep 3 en 
groep 5 op woensdag en 
donderdag. Dit heb ik de 
eerste twee weken alweer 
met veel plezier mogen doen 
en ik kijk uit naar de rest van het schooljaar. 
De kinderen kennen mij inmiddels vrij goed en 
enkele ouders heb ik al even kort gesproken, 
maar lang niet allemaal. Vandaar dat ik me op 
deze manier nog even aan jullie wil 
voorstellen.  
 
Mijn naam is Melissa Busscher en ik ben 
geboren en opgegroeid in Ter Apel. Anderhalf 
jaar geleden ben ik verhuisd naar Emmen waar 
ik nu met veel plezier woon. In 2018 ben ik 
afgestudeerd als leerkracht, waarna ik veel 
lange invalklussen heb gedaan in en rondom 
Ter Apel. Vanaf mei 2021 ben ik gaan werken 
bij OOE en sinds dien werk ik op een school in 
Emmer-Compascuum, waar ik tot de 
kerstvakantie nog op vrijdag ben. Na de 
kerstvakantie ben ik op vrijdag ook op de 
Vlonder. In mijn vrije tijd sport ik graag, speel 
ik gitaar of lees ik een boek.  
 
Mocht u nog vragen hebben of iets kwijt 
willen, kunt u me altijd na schooltijd even 
aanspreken. 
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Kniepertjes 
Op dit moment is de OR druk bezig met de 
afronding van de kniepertjes actie. Een 
enorme onderneming aangezien er bijna 6000 
kniepertjes zijn besteld! 
 
Vandaag worden er een aantal kniepertjes 
meegegeven de rest zal eind volgende week 
bij uw thuis worden afgeleverd.  
 
De opbrengst komt ten goede aan activiteiten 
voor de kinderen. We willen de OR-leden heel 
erg bedanken voor hun tijd en inzet!  

 
Kerstviering 
Gelukkig hadden we de kerstviering al naar 
voren geschoven. De kinderen kunnen 
vandaag genieten van de Pannenkoekenbox en 
de winterspelletjes. Een leuke afsluiting van 
het jaar.  
 
Wij wensen iedereen een prettige vakantie, 
fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.  
 

 
 


