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Juf Andra is sinds 1978 werkzaam binnen
Openbaar Onderwijs Emmen en vanaf 2013 op
de Vlonder. Daarvoor werkte ze ruim 14 jaar
op het Rietveld.
De laatste periode is er één die ze niet snel
zullen vergeten in dit bijzondere laatste 1,5
jaar. Wij wensen deze topjuffen nog een paar
leuke laatste weken in het onderwijs en
daarna lekker genieten….van wat er komen
gaat!
Beide juffen zullen binnenkort zelf
communiceren op welke manier ze het
afscheid met de leerlingen gaan invullen.

Nieuwe leerling
Ook de afgelopen periode hebben wij weer
nieuwe leerlingen mogen begroeten.
Sil, Ivy en Ninthe in groep 1a.
Louise in groep 1b.
Wij wensen alle leerlingen een fijne tijd op de
Vlonder.

Mocht u ook uw kind willen aanmelden?
U kunt contact opnemen met de school.
We geven aangepaste rondleidingen!

Afscheid juf Geesje en juf Andra
Aan het einde van dit schooljaar zullen juf
Geesje en juf Andra afscheid nemen van de
Vlonder. Ze gaan beiden genieten van hun
welverdiende pensioen.

Bedankt voor jullie getoonde inzet, energie en
passie!

Eten en drinken
Door het continurooster eten en drinken alle
leerlingen tweemaal per dag op school. Ons
valt op dat er nogal verschil zit in wat
meegegeven wordt vanuit thuis. Wij zijn geen
‘gezonde school’ maar we stimuleren het eten
van gezonde voeding wel. Gezonde voeding is
namelijk, net als ontbijten, een belangrijke
basis om te komen tot leren.
Het is dan ook niet wenselijk om koeken,
chocoladerepen of andere snoepgoed mee te
geven als ochtend snack of lunch. Groente,
fruit, brood en eventueel als extra een koekje
hebben onze voorkeur. Alvast bedankt!

Juf Geesje is sinds 1977 actief in het onderwijs.
Na een aantal jaren gestopt te zijn, startte ze
in 1997 bij Openbaar Onderwijs Emmen en
was ze werkzaam op verschillende scholen.
Inmiddels is ze ruim 20 jaar verbonden aan de
Vlonder.
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Einde Start Bag2school
14 april is de laatste dag dat u uw spullen voor
Bag2School kunt inleveren. Op schooldagen
tussen 8:00 en
15:00 uur kunt u de
zakken voor de
hoofdingang van de
school plaatsen. Wij
zullen het naar
binnen brengen.

Koningsspelen
Vrijdag 23 april zullen we een aangepast
Koningsspelen organiseren. De dag staat in het
teken van bewegen. Er zullen daarom per
groep verschillende bewegingsactiviteiten op
het programma staan.

binnen de mogelijkheden die er op dat
moment zijn. Mochten we hier meer
duidelijkheid over kunnen geven zullen we dit
met u communiceren.

Uitslag vragenlijsten scholen met
succes
Hieronder een samenvatting van de uitkomst
van de ouderenquête die onlangs is
afgenomen. Wij willen iedereen bedanken
voor zijn of haar bijdragen. Wij zullen als
school aan de slag gaan met de
verbeterpunten en dit bespreken met de MR.

Luizencontrole
Door de situatie hebben er al geruime tijd
geen luizencontroles plaats kunnen vinden op
school. Dit betekent niet dat ze er niet zijn.
Wilt u met enige regelmaat uw eigen kind
goed controleren en eventuele luizen melden?
Op deze manier kunnen wij de rest van de
groep op de hoogte brengen en voorkomen
we verdere verspreiding.

Schoolkampen en schoolreizen
Zoals in de brief vanuit OOE vorige week
vermeld zullen schoolkampen en schoolreizen
niet kunnen doorgaan in de vorm zoals we
gewend zijn. Voor elke groep zal er een
passend alternatief worden georganiseerd,
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Balans en Motoriek komt met
spelideeën!
Het blijft steeds langer licht en de
temperatuur wordt aangenamer! In onze
vorige nieuwsbrief kwamen al enkele
spelletjes van ‘vroeger’ aan bod en om jullie
een handje te helpen, hebben wij 2 leuke
balspellen uitgewerkt!
Stoepranden:
Kies voor een rustige straat! Twee spelers
staan tegenover elkaar op een stoeprand. Om
de beurt proberen de spelers een bal tegen de
stoeprand van de ander aan te gooien. Wordt
de bal op de rand gegooid en stuitert de bal
terug naar de gooier? Dan krijgt deze speler
één punt en mag nogmaals gooien. Dit
herhaalt zich maximaal 3 keer.
Je kan ook nog een extra spelelement aan
stoepranden toevoegen om zo tijdens het spel
extra punten te verdienen. Deze punten
verdien je door de bal te vangen wanneer
deze via de lucht terugkomt naar jou (je mag
naar voren lopen/rennen wanneer de bal niet
hard genoeg terugkomt). Als je de bal vangt,
ontvang je direct twee punten en krijg je een
extra kans om van dichterbij de stoeprand te
raken.
Tijd om de startposities in te nemen en als
eerste 10 punten te behalen!
Benodigdheden: rustige straat met
stoepranden. Harde voetbal/basketbal.

4x bal tegen de muur, 2 keer in handen
klappen, vangen.
3x bal onder je been door tegen de muur
gooien, vangen.
2x met je rug richting de muur, bal over
schouder gooien, omdraaien en vangen.
1x gezicht naar muur, bal gooien, 360 graden
draaien (heel rondje) en dan vangen.
Vind je het lastig? Dan kan je het net zo vaak
als je wilt overdoen om aan het aantal keer te
komen. Vind je het makkelijk, dan begin je bij
slechts 1 foutje weer geheel aan het begin…
Benodigdheden: vrije muur en afhankelijk van
je kunnen een harde voetbal of tennisbal
Volgende keer 2 speltips met springtouw voor
een goede balans!
Oefen de motoriek door buitenspelen te
stimuleren!
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

Zeven-ster:
Steeds gooien op verschillende manieren:
7x de bal tegen de muur, met stuit terug,
vangen.
6x de bal tegen muur, vangen zonder dat deze
stuit.
5x via een stuit op de grond tegen de muur,
daarna vangen.
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