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Beste ouders/verzorgers,

maart

29

Paasviering vanaf
11.00
Continurooster:
kinderen 14.00 vrij

30

Goede vrijdag
kinderen vrij.

De maand maart is al weer bijna voorbij. Een
maand waarin helaas veel kinderen ziek waren.
Veel verkoudheid, hoesten en koortsklachten
kwamen voorbij. Gelukkig gaat het weer de
goede kant op en zijn de klassen vaak weer
bijna compleet.

Regel van de maand
We aarzelen niet om hulp te vragen
of om hulp aan te bieden.

Tijd om het voorjaar te verwelkomen!
Team De Vlonder

Vrijwillige ouderbijdrage
De tweede termijn van de vrijwillige ouderbijdrage
wordt eind maart van uw rekening geschreven als u
daarvoor een machtiging heeft gegeven aan
Stichting Beheer Oudergelden.
Dank u wel!
Indien u alsnog een machtiging wil geven vraag u
dan op school even naar het machtigingsformulier.
Van de vrijwillige ouderbijdrage (20 euro per jaar)
worden o.a. feestelijke activiteiten en materialen
bekostigd. Meer informatie zie bijlage.

De bibliotheek
Samen met de leesconsulente krijgt onze
bibliotheek op school al aardig vorm. De
nieuwe boeken zijn in de kasten geplaatst.
Nu willen we graag de bestaande boeken
ook voorzien van een nieuwe sticker.
Helpt u een uurtje mee op dinsdagmorgen
22 mei ?

Verjaardag
Komende maand waren de volgende
kinderen jarig:
8-3

Floor

19-3

Dani

21-3

Amirthan

26-3

Sanna

31-3

Tim W.

Nog/ alvast gefeliciteerd!

Zoektocht directeur
Het proces van het zoeken naar een nieuwe directeur op De Vlonder loopt nog. Dit gebeurt in goede
samenwerking met de MR. Het bestuur wil hierin zeer
zorgvuldig te werk gaan om een passende/geschikte directeur bij De Vlonder te vinden. Dat waarderen wij! Wordt vervolgd…….uiteraard houden wij
u op de hoogte!

Inspectiebezoek
Op dinsdag 21 maart is de inspectie op De Vlonder
geweest. Binnen OOZ zijn een aantal scholen willekeurig uitgekozen. Naast de school wordt ook gekeken naar het functioneren van het bestuur! Tijdens
het bezoek wordt de school beoordeeld op onder
andere het les geven. Ze hebben alle klassen bezocht en er zijn gesprekken geweest met het team,
een aantal leerlingen en het kernteam. Op de door
de inspectie beoordeelde onderdelen scoren we
voldoende tot goed!

Succes is...trots zijn op jezelf!
Succes is...er samen voor gaan!!

De Grote Peuterdag
Is uw kind al bijna toe aan de basisschool?
Een grote peuter, die wil rennen en klimmen, samen met andere kinderen? Heerlijk
met de neus in de prentenboeken. Met de
hele klas liedjes zingen en mooie tekeningen maken? De eerste cijfers en letters leren? Zichzelf en andere kinderen leren kennen?
Voor je er erg in hebt is het al zover en
gaat uw kind naar groep 1 van de basisschool. Een grote stap! Wat gaat hij daar
allemaal ontdekken en leren? En wat is
een fijne en goede school?

Ouders mogen mee!
Om u en uw kind te helpen een fijne
school te kiezen, zetten wij op de Grote
Peuter Dag de deuren van onze school
open! Op vrijdagochtend 6 april 2018 van
09.00 tot 11.30 uur kunnen kinderen ontdekken, spelen, knutselen in en rondom
onze scholen. Ouders, verzorgers, opa’s en
oma’s mogen allemaal meekomen naar
de Grote Peuter Dag. Zij mogen meedoen,
kunnen de school bekijken en vragen stellen aan leerkrachten.

Kom kijken op de Grote Peuterdag op OBS
De Vlonder! U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

