
Nieuwsbrief 

Oktober 2017  

  



Oktober 

4 

5 

11 

13 

21 

30  

Start 

Kinderboekenweek 

 

Staking leraren. 

Vandaag geen 

school. 

 

Voorlichtingsavond 

VO OOZ groep 7/8 

 

11.15 Afsluiting 

gouden weken 

 

 

Herfstvakantie  

tot 29-10 

 

Studiedag  

 

   

  Welkom aan … 
 

 

 

Verjaardag 
 

Komende maand zijn de volgende 

kinderen jarig: 

5-10 Madiha     

10-10 Tim 

16-10 Melissa 

19-10 Wiame 

23-10 Atakan 

23-10 Daan 

24-10 Jan   

 Alvast gefeliciteerd! 

Schoolreisje Duinen Zathe 

We hebben enorm genoten tijdens ons schoolreisje 

in Duinen Zathe. Benieuwd naar meer foto’s?  

Volg onze facebookpagina! 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

De eerste maand zit er al weer op! Zoals u 

misschien gemerkt heeft, ben ik dit schooljaar 

minder aanwezig. Ik ben aanwezig op 

maandagochtend en donderdagmiddag. Op de 

andere dagen ben ik directeur van De Marshof in 

Zwolle-Zuid. Uiteraard ben ik, buiten deze 

dagdelen, ook bereikbaar op mijn mobiele 

nummer en mijn e-mailadres. In ons team neemt 

Christina mijn onderwijstaken meer over, Annet de 

oudercontacten en Cosytha alle praktische 

zaken. Op deze manier denken wij alle 

werkzaamheden goed te hebben verdeeld. Over 

een aantal weken zal deze werkwijze met de MR 

geëvalueerd worden.  

Namens het team van OBS De Vlonder, 

Laurens Wisselink 

Begin oktober worden 

de automatische 

incasso´s geïncasseerd.  

 

! 
 

Regel van de maand 

We gaan met anderen om, zoals jij wilt dat 

anderen met jou omgaan. 

Thomas, Mees en Költekin zijn 4 jaar 

geworden en zitten nu in groep 1.  

Veel leerzame en gezellige jaren bij 

ons op school gewenst.  



 

De klas vertelt  

 

Elke maand schrijft een klas een stukje over iets wat ze hebben gedaan. 

Deze maand schrijven Lynn en Sanne (groep 8) over het Marietje Kessels 

 project!  

 

 

 

 

Ouders in de klas 

Ook benieuwd hoe het is bij uw kind in de 

klas? U kunt komen kijken tussen 14.30 en 

15.00 uur op de volgende data:  

dinsdag  14 november  

donderdag  8 februari 

maandag  9 april 

donderdag  21 juni 

 

 

“Bij het Marietje Kessels project zijn de jongens en de meisjes apart, daar 

leren wij opkomen voor jezelf en stevig te staan. 1 van de regels is dat je altijd 

nee mag zeggen als je iets niet durft of wilt. We leren elke les iets nieuws. We 

hebben een werkboek gekregen, daar moeten we elke week 2/3 bladzijdes 

maken. En de 10 de les mogen we een plankje door slaan, in totaal zijn er 12 

lessen.” – Lynn en Sanne  

 


