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Contact gesprekken

Inmiddels zijn we alweer vier weken met elkaar op weg in
het nieuwe schooljaar. In deze vier weken hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden. In deze nieuwsbrief leest u Informatie over de verschillende activiteiten.

Regel van de maand
We zijn rustig in school
zodat je anderen niet stoort.

Ook heeft de eerste MR vergadering plaatsgevonden en
hebben we met elkaar gesproken over het professioneel
statuut, het jaarplan en is het schoolondersteuningsprofiel
onder de aandacht gebracht. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning er geboden
wordt. Denk aan de extra hulp buiten de groep, de zorg
en begeleiding door de intern begeleider en de orthopedagoog en de scholing van de leerkrachten.
In de afgelopen vier weken heb ik mogen kennismaken
met de betrokkenheid van u als ouders bij de school. Verschillende ouders zijn bij mij geweest om mee te denken
en hebben aangegeven zich actief in te willen zetten
voor de school. Ik waardeer dit zeer! Samen zorgen we
voor een fijne en mooie school. Zoals u begrijpt hoop ik
dat we het komende schooljaar meer leerlingen mogen
ontvangen op onze school. Dit is van belang voor het onderwijs, maar verdient de school zeker. We hebben een
mooi gebouw, een goede sfeer en goede resultaten.
Zegt het voort en zorg dat men ons weet te vinden!
En dan nog dit... Vandaag, 5 oktober is het de dag van
de leraar. Vanuit de directie zijn de leerkrachten natuurlijk
ook in het zonnetje gezet!

Verjaardag
Deze maand zijn de volgende
leerlingen jarig
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Voor nu wens ik u een goede oktobermaand.
Met hartelijke groet,
Conny Wencker

Nog of alvast gefeliciteerd!

Muzieklessen

Inwoning

Beste kinderen/ ouder(s)/ verzorger(s) van

In de maand juni hebben we u geïnformeerd over mogelijke inwoning van onze
openbare collega-school Het Palet. Als dit
al plaats gaat vinden, dan zal dit niet op
kort termijn zijn. De MR zal betrokken worden bij dit traject en we zullen dit tijdig
naar u als ouders communiceren.

OBS De Vlonder,
Wij zijn Tom Edskes (gitaar) en Marian Rauh (Fluit- en
blokfluit. Wij zijn elke week op IKC De Meenthe- Hattem, locatie ‘De Vlonder’ te vinden om onze muzieklessen te geven.
Deze lessen zijn voor iedereen die fluit, blokfluit of gitaar wil leren spelen, jong, oud, beginnend of gevorderd, iedereen is welkom. Lijkt het jou ook wel wat
om gitaar te leren spelen of te fluiten? Maak dan vrijblijvend een afspraak voor een gratis proefles.
Voor meer informatie en/of contactgegevens kijk op
de websites:
Gitaarles: www.tomedskes.nl
Fluitles: www.marianrauh.nl

Even voorstellen:
Mijn naam is Diana van Dam en ben 32 jaar. Ik woon
samen met mijn kleine meid (Paige van 5) in Wezep.
Mijn vrije tijd besteed ik vooral aan mijn dochter,
maar ook wandendelen met de hond (Sterre) vind ik
ook leuk.
2,5 jaar geleden ben ik als vrijwilliger op Het Palet begonnen en vanaf vorig jaar ben ik in dienst getreden,
dit jaar zijn mijn uren uitgebreid waarbij ik ook de locatie De Vlonder mag gaan doen.
Ik heb er heel veel zin in!!
Hartelijke groet.

Kinderboekenweek
De komende periode werken we in de
groepen over de Kinderboekenweek met
als thema ‘vriendschap’. ? Een mooi
thema om met de kinderen vorm te geven.

Mededeling:
Begin oktober worden de automatische
incasso’s geïncasseerd. Heeft u nog geen
automatische incasso, dan kunt u het formulier ophalen op school.

We kijken graag met u terug op een gezellig schoolreisje in De Spelerij!

