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Beste ouders/verzorgers,

December

5
7
20
22

Sinterklaasviering,
leerlingen om 12.00
uur vrij.

Knutselavond voor de
kerstmarkt 19.00 uur

Kerstviering
17.30 uur

Leerlingen om 12.00
uur vrij.
Dan kerstvakantie
t/m 5 januari 2018

In deze nieuwsbrief informatie over de
feestmaand december. De kerstviering zal dit
jaar wat anders van opzet zijn, met een
kerstmarkt. Hierover leest u verderop meer.

Regel van de maand
We geven elkaar de ruimte en letten eerst
op onszelf.

Veel leesplezier!
Team De Vlonder

Kerst
De kerstviering op woensdag 20 december start
weer met een buffet in de klas. Vanaf 17.15 uur kunt
u de hapjes naar binnen brengen en om 17.30 uur
beginnen we aan het diner.
Vanaf 18.30 tot ongeveer 21.00 uur is er een
kerstmarkt in de school! Hiermee willen we graag
geld ophalen voor een nieuw speeltoestel op het
plein.

Verjaardag
Komende maand zijn de volgende
kinderen jarig:
5-12 Alysha
6-12 Guus

Op de kerstmarkt zijn bijvoorbeeld kerstbakjes,
oliebollen en andere hapjes te koop. Ook zijn er
tegen betaling leuke activiteiten te doen, zoals op
de foto met de kerstman en je nagels laten lakken.

10-12 Brian

Op 7 december is er een knutselavond voor ouders
en leerkrachten om, onder het genot van een
hapje en een drankje, spullen te maken voor de
verkoop.

18-12 Gido

10-12 Charella
18-12 Aemy

23-12 Mick
26-12 Uygirya
27-12 Hadja
Alvast gefeliciteerd!

Sinterklaas
Het is bijna zo ver…. dinsdag 5 december vieren we
op school Sinterklaas! Ook dit jaar is weer de vraag of
Sinterklaas op tijd zal aankomen op De Vlonder!
Als Sint op tijd op school is, bezoekt hij net als ieder
jaar elke groep. Daarnaast zullen de groepen 1 t/m 4
pietengym hebben terwijl groep 5 t/m 8 druk bezig zijn
met de surprises uitpakken en gedichten voorlezen!

We hopen er een gezellige dag van te maken!

Voorstellen
Hallo iedereen,
Sinds november ben ik werkzaam als
kinderfysiotherapeut bij MOOR kids
kinderfysiotherapie.
Mijn naam is Gea Keijzers en ik woon in Zwolle.
In 2016 heb ik mijn studie Master
kinderfysiotherapie afgerond en ben ik
geregistreerd kinderfysiotherapeut.
Op de maandagen ben ik aanwezig op
basisschool De Vlonder. Hier help ik kinderen
die bijvoorbeeld pijn hebben bij het schrijven
of kinderen die het moeilijk vinden om netjes te
schrijven.
Mochten jullie vragen hebben of meer willen
weten neem dan contact met me op.
Ik ben te bereiken op 06 22782713 of via de
email via: gea@moor-kids.nl.
Groetjes Gea Keijzers

De klas vertelt
Elke maand schrijft een klas een stukje over iets wat ze hebben gedaan.
Deze maand schrijven de kinderen van groep 3 en 4 over wat ze zoal doen op school.

op schol vint ik het leuk om te puuzellen met faij

In de pauze voet balen we vaak

met de puuzol van de poes.

Dit is voet balen er is een kieper er is een
schijts regter er zijn spelers.

van emma (groep 3)

Dit is gemaakt door jayden en sijmen

We heben met de bee-bot ge werkt
De bee bot is een robot met pijlen die je een bepaalde roeten kunt laten rijden.
Je pakt een kaartje en bedenkt de weg, daarna druk je op de pijltjes daar na op go kliken
Dan gaat de bee-bot erna toe.
Dan is het spannend, heb je het goed gedaan?
Justin en Hamza (groep 4)

