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Start Jantje Beton 

 

 

Sportdag 

 

 

Informatieavond 
groepen 1 t/m 8. 

 

  

Burendag 

  

 

Schoolreis  
groep 3 t/m 7 

 

 
Einde Jantje Beton 

 

 

 

   
  
 

 

   Verjaardag 
 

    Deze  maand zijn de volgende  
    leerlingen jarig 

     

4 Michiel  
9 Simone  
14 Salma  
15 Babet  
20 Madelynn  
22 Jayden Pan  
23 Lars  
26 Dewy  
27 Janouk  
30 Thierno  

 

      Nog of alvast  gefeliciteerd!  

Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen van 
De Vlonder,  

We zijn afgelopen maandag goed gestart met 
elkaar. De Skydancer stond alle kinderen een vro-
lijk welkom te dansen.  Na het welkomstwoordje in 
de open ruimte heeft Conny, de nieuwe direc-
teur, ook met u alvast informeel kennis kunnen 
maken, fijn dat u er allen was.  We gaan er met 
elkaar een goed en mooi schooljaar van maken!      

Team De Vlonder. 

 

 

Regel van de maand 
We gaan met anderen om,  

zoals jij wilt dat anderen met jou  

omgaan 

 



  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen 

In deze eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2018-
2019 zal ik me ook nader aan u voorstellen.  Mijn 
naam is Conny Wencker, ik ben 49 jaar en woon in 
Zwolle samen met Nico. Wij hebben samen één zoon 
‘Coin’ van 15 jaar. In mijn vrije tijd geniet ik van het 
gezellig samen zijn met familie en vrienden. Op za-
terdag ben ik vaak op het voetbalveld te vinden om 
te kijken naar onze zoon.   

In mijn werk vind ik openheid en contact belangrijk. 
Ik werk graag samen met het team en u als ou-
der(s)/verzorger(s) aan de ontwikkeling van uw kind. 
We hebben namelijk hetzelfde doel; ‘het beste voor 
uw kind’. Ik vind het prettig als u, dingen waar u te-
genaan loopt, met ons deelt zodat we kunnen kijken 
wat we daar als school aan kunnen doen. Daar-
naast hoop ik dat u, dat waarover u tevreden bent, 
deelt met anderen. Op deze wijze zorgen we samen 
voor de fijne sfeer van De Vlonder.   

Zoals u weet ben ik aangesteld voor het openbaar 
onderwijs in Hattem. Op maandag en donderdag 
ben ik op De Vlonder werkzaam en op dinsdag en 
woensdag werk ik op Het Palet. In eerste instantie 
kunt u met vragen altijd terecht bij de leerkrachten. 
Mocht u mij willen spreken op de dagen dat ik niet 
op De Vlonder aanwezig ben, dan is Christina het 
aanspreekpunt of kunt u mij ook goed via de mail te 
bereiken c.wencker@ooz.nl. In noodsituaties mag u 
altijd mijn 06 nummer gebruiken (zie ook de school-
kalender).   

Met hartelijke groet, Conny Wencker   

 

  

 

 

 

                   

 

 

Oproep: 

Graag ontvangen wij weer oude over-
hemden waar knutselschorten van ge-
maakt kunnen worden. Deze kunt u bij 
Sonja inleveren, alvast hartelijk dank!  

  

 

Mededeling: 

Volgende week krijgt uw kind de flyer met 
informatie over de groep,  
waar hij/ zij in zit.  

 
Ook krijgt u dan een flyer met het huis-
werkoverzicht per groep. 
 
Deze zullen ook op de schoolwebsite te 
vinden zijn. (bij het kopje  ‘Voor ouders’)  

 

 

 

 

 

 


