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Nieuwe leerlingen 
Wij hebben weer nieuwe leerlingen mogen 
begroeten. Wij wensen: Liv (1b), Nore (1b), 
Sara (1a), Lyenne (1a), Dexx (1a), Tijn(2a) en 
Mary Jane (4), een fijne tijd toe op de Vlonder.  
 

Start Bag2school 
Vrijdag 31 maart start er weer 
een Bag2school actie. Per 
ingezamelde kilo kleding gaat er 
€ 0,30 naar de school. Op schooldagen tussen 
8:00 en 15:00 uur kunt u de zakken op het 
podium van de school plaatsen. De actie 
eindigt op dinsdag 25 april! 
  
 

Schoolhandbal  
De afgelopen periode hebben de groepen 7 en 
8 meegedaan aan het schoolhandbaltoernooi 
in sporthal Angelslo. We hadden maar liefst 
drie teams (meiden, jongens en gemengd) die 
streden om de prijzen.   
Alle teams hebben geweldig hun best gedaan 
maar helaas heeft geen team de finale mogen 
bereiken. We willen alle leerlingen, ouders en 
begeleiders bedanken voor hun sportieve 
inzet!  
 

 
 

 
 

 
 
 

Belangrijke data 
24 maart  Start Cultuurweken  

8:30 uur op het schoolplein 
27 t/m 31 
maart 

Grote Rekendag 
Week van het Geld  

28 maart  Spreekuur SMW  
 Bezoek Hunebedcentrum 

Groep 5 
 Bezoek Rijksmuseum  

Groep 7 en 8 
31 maart Start Bag2school voorjaar 
4 april  Buitenlesdag  
 OR vergadering  
5 april Bezoek Nabershof 

voorschool, Groepen 1/2 en 3 
6 april Paasontbijt & activiteit  
7 april Goede vrijdag – lln vrij  
10 april Tweede Paasdag – lln vrij  
11 april MR vergadering  
 Bezoek Veenpark Groep 4 
12 april Bezoek Gevangenismuseum 

Groep 6 
14 april Nieuwsbrief 8 

Leerlingenraad  

http://www.obs-vlonder.nl/
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SMW 
Vanaf heden is er één keer per maand een 
inloopspreekuur voor schoolmaatschappelijk 
Werk op obs De Vlonder. 
Op onderstaande momenten kunt u binnen 
komen lopen om een vraag te bespreken of 
een afspraak te maken. Een afspraak maken 
kan ook via de mail; r.stokvis@sednaemmen.nl 
 

28-3-2023 van 8:30 t/m 10:00 uur 
18-4-2023 van 8:30 t/m 10:00 uur 
23-5-2023 van 8:30 t/m 10:00 uur 
27-6-2023 van 8:30 t/m 10:00 uur 
 

Wanneer kunt u bij het Schoolmaatschappelijk 
Werk (SMW) terecht? Bijvoorbeeld: Als uw 
kind het lastig vindt om voor zichzelf op te 
komen. Uw kind gaat met tegenzin naar 
school, door bijvoorbeeld pestgedrag. 
Wanneer u en uw partner uit elkaar zijn 
(gegaan) en jullie merken dat jullie kind daar 
last van heeft. Als u als ouder(s) opvoedvragen 
heeft. 
 
Ook als om andere redenen het even niet 
lekker loopt met uw kind op school/thuis of er 
vragen zijn over opgroeien en opvoeden dan 
kunt u terecht bij het SMW van Sedna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NCO  
Sommige gegevens uit het leerlingvolgsysteem 
zijn belangrijk voor wetenschappelijk 
onderzoek en statistiek. Met de anonieme 
resultaten van leerlingen kunnen 
ontwikkelingen en prestaties van de school en 
andere scholen in kaart worden gebracht. Dat 
is van belang om het onderwijs te verbeteren 
op onze school en in heel Nederland.  
 
Onze school verstrekt de genoemde gegevens 
voor het doel van onderzoek en statistiek aan 
het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS 
(www.cbs.nl). Het CBS pseudonimiseert de 
gegevens en stelt de geanonimiseerde 
bestanden in een beveiligde omgeving 
beschikbaar voor het Nationaal 
Cohortonderzoek Onderwijs NCO 
(www.nationaalcohortonderzoek.nl). Voor de 
onderzoekers zijn de gegevens niet 
herleidbaar naar de leerlingen. Ook in 
openbare publicaties zullen de 
onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn 
naar personen of naar afzonderlijke scholen. 
De verwerking van persoonsgegevens vindt 
alleen plaats binnen de beveiligde omgeving 
van het CBS, volgens de wettelijke regels voor 
het CBS en de strenge eigen regels van het 
CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere 
statistieken die zij maakt.  
 
Mocht u ondanks deze veiligheidswaarborgen 
toch bezwaar hebben tegen verwerking van de 
gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit 
kenbaar maken bij de directie van onze school. 
Heeft u geen bezwaar hoeft geen actie te 
ondernemen. Heeft u uw bezwaar al eens 
gemeld dan zijn deze gegevens blijvend 
verwerkt. Wij zorgen er dan voor dat de 
betreffende gegevens niet aan het CBS 
geleverd worden. 
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Balans & Motoriek: LEREN FIETSEN 

Wat is nu de beste volgorde om te leren 
fietsen? Fietsen is vrij complex. Voor fietsen 
heb je een goed evenwicht/balans nodig, 
goede links rechts samenwerking (sturen + 
trapbeweging) en moet je een beetje de 
ruimtelijke oriëntatie op orde hebben.  
Het best kan je starten met te leren trappen. 
Dit doe je op een driewieler. Lukt dit niet, dan 
kan je het oefenen door samen met je kind op 
de rug op de grond te gaan liggen met de 
voeten naar elkaar toe. Plaats de voetzolen 
van je kind op jouw voetzolen en ga hoog in de 
lucht samen de trapbeweging maken. Je kind 
volgt de beweging van jouw voeten. Zorg 
ervoor dat je kind vooruit trapt en jij achteruit. 
Is de trapbeweging op de driewieler goed 
eigen gemaakt, ga dan verder op de loopfiets. 
Afzetten met 2 voeten tegelijk en zo lang 
mogelijk de voeten opgetild houden! De 
zijwieltjes slaan we over, want hierdoor gaan 
kinderen vaak ‘hangen’ op de fiets.  
Na veel herhaling en spelen met de loopfiets, 
stappen we op een gewone fiets (zonder 

zijwieltjes      ). Veel plezier!! 
 
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.  
Kinderoefentherapie wordt 18 keer per jaar 
vergoed uit de basisverzekering. 

 

 
 

 
 
 
 
 

(Voorlopig) Laatste nieuwsbrief 
In verband met een gewijzigd ouderportaal 
hebben wij besloten de nieuwsbrief voorlopig 
niet meer uit te brengen. Alle nieuwsberichten 
komen op de tijdlijn en ook de 
activiteitenagenda is goed zichtbaar. Hierdoor 
wordt de nieuwsbrief veelal een samenvatting 
van bestaande berichten.   

 


