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Kinderen vrij 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

   Verjaardag 
 

    Komende maand zijn de volgende   

     kinderen jarig: 

     20-2 Quincey 

     20-2 Esmee 

     24-2 Fleur 

     28-2 Roy 

 

     Alvast gefeliciteerd! 

Ouders in de klas  

Kom 8 februari gezellig in de klas van uw 

zoon/dochter kijken en ervaar een stukje carnaval.  

Inloop: van 14.30 tot 15.00  

 

Wijziging datum MR-vergadering 

De MR-vergadering van 29 mei is verplaatst naar 

dinsdag 22 mei.   

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers,  

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er weer 

op! 2018 is op De Vlonder weer goed van start 

gegaan met de nieuwjaarsreceptie. We zitten nu 

in de toetsweken, waarvan we na de voorjaars-

vakantie de resultaten graag met u bespreken.  

Dinsdag 23 januari zou Arie de Wit (directeur-

OOZ) aanwezig zijn bij de MR-vergadering. He-

laas was Arie ziek waardoor hij niet aanwezig kon 

zijn. Dit gesprek zal daarom op een later tijdstip 

plaatsvinden.  

 

Team De Vlonder 

Regel van de maand 

We houden rekening met verschillen,  

niet iedereen kan alles even goed 



 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naschools sportaanbod. 

Het naschools sportaanbod laat kin-

deren op een laagdrempelige manier 

kennis maken met sport- en beweegacti-

viteiten. 

Wil jij ook graag meedoen? Dat kan!  

Kom dan: 

- Op maandagmiddag (met uitzondering 

van de schoolvakanties) van 14.30 – 

15.45 uur in de gymzaal aan de Spoor-

straat. 

- Op donderdagmiddag (met uitzonde-

ring van de schoolvakanties) van 14.30 – 

16.00 uur in gymzaal de Hunze. 

 

Tot dan! 

 

Sportieve groet, 

 

Meester Jesse & Juf Marijke 

 

 

 

 

De Bibliotheek op school 

 

De Bibliotheek Hattem staat samen met De Vlonder 

voor het leesplezier van uw kind!  

 

Leesplezier en mediawijsheid? 

Als uw kind met plezier leest dan gaat uw kind meer 

lezen en pakt sneller een boek. Door het lezen van 

verhalen over andere culturen wordt de wereld van 

uw kind groter en kan hij/zij zich beter inleven in een 

ander. Het betekent ook dat uw kind informatieve 

teksten beter begrijpt en daardoor makkelijker kan 

leren. Met andere woorden de taalvaardigheid van 

uw kind zal toenemen. Dit is o.a. een voorwaarde 

voor een goed gebruik van de computer. Dus is het 

een kleine stap voor uw kind om beter te leren om-

gaan met internet, sociale media en games.  

 

Wat doet de bibliotheek? 

Geraldine Galjee is namens de bibliotheek leescon-

sulent op uw school. Zij zorgt in overleg met het 

schoolteam voor een ruime en gevarieerde collectie 

boeken op school. Zij verzorgt activiteiten in de groe-

pen om het lezen te stimuleren en heeft aandacht 

voor mediawijsheid. Alle leerlingen kunnen gratis lid 

worden lid van de bibliotheek, zodat u samen met 

uw kind naar de bibliotheek kunt gaan. 

 

 

 

De 10 voordelen van 

voorlezen  

 

1. Voorlezen is goed voor de 

woordenschat!  

2. Voorlezen motiveert kinderen 

om zelf te gaan lezen  

3. Voorlezen helpt met het rustig 

naar bed gaan!  

4. Voorlezen prikkelt de verbeel-

dingskracht!  

5. Voorlezen oefent het concen-

tratievermogen!  

6. Voorlezen draagt bij aan het 

taalgevoel en taalbegrip!  

7. Voorlezen stimuleert de sociaal-

emotionele vaardigheden!  

8. Voorlezen vergroot de alge-

mene kennis!  

9. Voorlezen versterkt de ouder-

kind-relatie  

10. Voorlezen is gezellig! 

 

 



 

 

 

 

 

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

Deze maand is het de beurt aan de kinderen van groep 1/2, ze werken over het thema ‘de winter’.  

 

 

 

 

De klas vertelt  

 

  

 

(dit is ijswier, dit zijn winterlieveheersbeestjes, dit is 

een pinguïn, een berg waar de pinguïn vanaf 

kan glijden, een sneeuwpop) Tim 

(de kale boom, de sneeuwvlokjes, de sneeuw-

pop, de sneeuw, de bloem gaat dood, de kikkers 

willen zwemmen maar dat kan niet want er ligt 

ijs) Quincey 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

(de hele grote sneeuwbal valt bijna op de kikker, maar 

de andere kikker kan hem nog net op tijd redden. 

het bloemetje is bevroren) Liza 

Mees programmeert de Bee Bot: We gingen een 

kaartje pakken en dan eerst op de bee bot op 

het kruis en dan op de pijltjes. En dan moet je op 

de groene drukken. Dan gaat hij rijden.  


