
Nieuwsbrief 

Januari 2018  

  



Januari 

8 

22 

24 

 

 

  

8.30 

Nieuwjaarsreceptie 

voor ouders 

 

Start toetsweken  

 

 

Voorlezen in school 

 

 

 

 

 

   

  
 

 

 

Verjaardag 
 

Komende maand zijn de volgende 

kinderen jarig: 

1-1 Abdul Rhman  

1-1  Zahraa 

7-1  Aissatou 

11-1  Jur 

14-1 Rik 

19-1 Justin 

19-1 Emma 

19-1 Stijn 

21-1 Noud 

27-1 Rawan 

Alvast gefeliciteerd! 

Nieuwjaarsreceptie 

Net als vorig jaar willen wij het nieuwe jaar weer 

feestelijk openen. Onze eerste schooldag na de 

kerstvakantie is op 8 januari. We nodigen hierbij alle 

ouders uit om 8.30 uur in de hal om samen met de 

kinderen het nieuwe jaar in te luiden. De kinderen 

verzamelen eerst in de klas en zullen daarna samen 

met de leerkracht naar de hal komen. 

 

Beste ouders/verzorgers,  

2017 is bijna weer voorbij. Een feestelijke maand 

op school ligt achter ons. Met eerst een zeer 

geslaagd Sinterklaasfeest en in de laatste week 

een gezellig kerstdiner met kerstmarkt. Op de 

kerstmarkt hebben we een bedrag van 1.500,- 

opgehaald voor een nieuw speeltoestel.  We 

beseffen ons terdege dat de kerstviering zonder 

de inzet van ouders niet zo goed gelukt zou zijn. 

Daarom bedankt voor uw bijdrage op wat voor 

wijze dan ook!  

De decembermaand en de aanloop daarnaar 

toe vraagt ook een grote inspanning van onze 

ouderraad. Wat een geweldige prestatie 

hebben ze ook dit jaar weer geleverd. Fijn dat ze 

de school hierin ondersteunen! 

Na deze gezellige periode van Sinterklaas en 

Kerst krijgen de kinderen hun welverdiende 

kerstvakantie.   

Namens het hele team wensen wij alle kinderen 

en ouders/verzorgers een fijne vakantie en een 

voorspoedig 2018. We hopen jullie allemaal weer 

in goede gezondheid te zien op maandag 8 

januari!  

Team De Vlonder 

 

 

 

 

 

 
 

Regel van de maand 

We spelen op het plein zo, dat het voor 

iedereen leuk en veilig is.  

Welkom aan … 

Matthew, Mads en Zakaria komen in 

januari bij ons in groep 1.  

Veel leerzame en gezellige jaren bij 

ons op school gewenst.  

 



   
  

 

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

Deze maand is het de beurt aan de kinderen van groep 5. 

 

Sinterklaasfeest 

Met  Sinterklaas hebben we pieten ge knutselt. 

En we hebben een touw op ge hangen. 

Waar we de pieten op hebben ge hangen. 

En toen hebben we de  suprsese  uit ge pakt. 

Toen kwam Sinterklaas in onze klas dat was leuk.  

En toen gingen we een spelletje doen Sinterklaas vond het mooi.  

En de pieten gooiden met pepernoten door de klas. 

En toen gingen we de klas op ruimen. 

 

Schrijvers DEMI EN ALYSHA  

Toetsweken  

  

De toetsweken starten in de week van 22 

januari. De leerlingen worden dan door Cito-

toetsen getest op hun niveau. Er zijn toetsen 

voor rekenen, technisch lezen (AVI en DMT), 

begrijpend lezen en spelling. Bij groep 1 en 2 

wordt de taal- en rekentoets afgenomen.  De 

bepaling van dit niveau is belangrijk voor de 

verdere afstemming van de individuele 

onderwijsbehoefte van leerlingen.   

Een inspannende periode. Het is voor ieder 

kind dan ook belangrijk om goed te slapen en 

eten in deze weken. Wilt u in deze periode 

zoveel mogelijk rekening houden met 

inplannen van dokter- en tandartsbezoeken 

buiten schooltijd, zodat de leerlingen zoveel 

mogelijk op school zijn. 

 

De klas vertelt  

 

  



Knutselen          Kerst 

 

 

 

We houden een kerstdinee en een kerstmarkt. 

Met de kerstmarkt halen we geld op voor een nieuw 

klimrek. 

Want we willen het plein oppimpen. 

En we hebben heel veel mooie spullen gemaakt. 

Van groep 1,2,3,4,5,6,7 en 8. 

En de kerstman komt ook. 

 

De schijvers zijn Sanna,Liset,Emma 

 

 

Hallo wij zijn charel en floor. 

Wij gaan julie vertelen over wat wij knutselen op school. 

We hebben al een sneeuwpop gemaakt. 

Van rijst en sokken. 

Maar nu zijn we bezig met ja hoe moet ik het uit legen. 

Ik zou wel zegen wat je nodig hebt. 

Spijkers plankjes en heel mooi touw en ook nog papier. 

En op dat papier zit een heel mooi patroon ik had een 

kerstboom patroon. 

Wat moet je doen? 

Je hebt een tekening die knip je uit dan pak je je   

 het plankje dan leg je het tekeningetje op het plankje 

en dan trek je over en dan haal je het papiertje er af. 

Dan doe je spijkers op de lijntjes en dan doe je er touw om 

heen en als je dat hebt gedaan dan doe je kris kras. 

En dan kun je hem ophangen. 

En dan klaar  


