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Verjaardag 

Komende maand zijn de volgende 

kinderen jarig: 

2-11 Duuk 

4-11 Tim    

7-11 Demy  

7-11 Nout 

11-11 Brian  

19-11 Liza 

23-11 Jeske 

26-11 Siem 

30-11 Anne-Sophie 

Alvast gefeliciteerd! 

Beste ouders/verzorgers, 

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van de maand 

november. Zoals u vorige week misschien in de 

Dijkpoorter heeft gelezen, zijn we in diverse 

groepen flink aan de slag gegaan met 'leren 

programmeren'. In deze nieuwsbrief vertellen de 

kinderen van groep 7 hier  graag wat meer over. 

Daarnaast hebben we nog een bericht voor de 

ouders | verzorgers van de overblijfkinderen. 

Deze kinderen blijven eerst in de klas bij  hun eigen 

leraar. Na het nuttigen van de lunch gaan ze 

buiten spelen onder toezicht van de 

overblijfouders. 

 

Veel leesplezier, 

Het team van OBS De Vlonder 

PS in de bijlage vindt u een informatie over het 

schooltonbijt!  

 

Klassenshow groep                       

3/4 om 11.15 uur 

 

 

 

 

 

29  

Regel van de maand 

We zijn rustig in school, zodat je 

anderen niet stoort.  

Benieuwd naar wat we allemaal 

doen op De Vlonder? 

Volg onze facebookpagina! 

www.facebook.com/devlonder

hattem 

 

http://www.facebook.com/devlonderhattem
http://www.facebook.com/devlonderhattem


De klas vertelt  

 

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

 Deze maand is groep 7 aan de beurt! 

 

 

 

 

 

 

Dash-Dots  zijn leuk en erg leerzaam 

het is erg interessant. Het is 

programmeren je programmeert het 

op de tablet/ipad. Je doet het op de 

app blockly. En je hebt ook nog 

accessorisch. Zo Als een xylofoon en 

een katapult. En de xylofoon kan 

liedjes maken. En die ontwerp je zelf 

en met de katapult kan je schieten. 

En je schiet balletjes. En je kan ook 

nog los rijden alles met de Dash-Dot. 

Je leert er echt veel van. 

Tim & Carl  

 

 

De Dash-dot kan met Elektronisch 

apparaat worden bestuurd, je hebt 

de app  heet Wonder.De Dash-Dot 

kan met een soort katapult een 

balletje weg schieten. De Dash-Dot 

kan muziek maken met een Xylofoon, 

de app heet Xylo dat kan je doen 

met een elektronisch apparaat 

bijvoorbeeld een tablet.  

Je kan de Dash-Dot programmeren, 

je kan hem laten praten, hij volgt je 

stem en je kan hem laten bewegen 

en nog veel meer andere dingen 

laten doen   

Jayden & Gido  


