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Contactgesprekken

En dan is het alweer november, de tijd gaat snel. Ik hoop
dat u heeft genoten van de herfstvakantie. Het team is
uitgerust en klaar voor de komende periode. Een periode
met naast alle leuke en sfeervolle activiteiten ook o.a. de
gespreksavonden sociaal emotioneel en de schoolbezoeken voor groep 8.
We maken er met elkaar weer een prettige en goede tijd
van.

Schoolfotograaf

Hartelijke groet,
Conny Wencker

Nationaal
schoolontbijt

Heeft u ook zo genoten van de afsluiting van ‘De Gouden Weken’? Op het podium waren prachtige gedichten, liedjes en optredens van alle kinderen te zien. Een
kippenvelmomentje! Als u de foto’s nog niet heeft gezien,
kijk dan op de facebookpagina van school.

Margedag; leerlingen
’s middags vrij

Avond scholenmarkt
VO Jan Jaspers en
Vlonder

We lachen met elkaar.

Verjaardag
Deze maand zijn de volgende
leerlingen jarig

St. Maarten

14.30 uur ouders in de
klas

Regel van de maand

Wist u dat het team van De Vlonder op woensdagmiddag 17 oktober gezamenlijk een BHV-cursus heeft gevolgd? Diverse onderdelen zijn weer geoefend en herhaald zodat, mocht dit nodig zijn, we weten hoe we
moeten handelen, een veilig idee!
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Nog of alvast gefeliciteerd!

Voorstellen:

Mededelingen

Kinderoefentherapeut

Incasso

Mijn naam is Kim Echten, ik ben 24 jaar oud en kom
uit Meppel! Ik ben kinderoefentherapeut en ik zit op
maandagmiddag op de Vlonder. Ik behandel kinderen die moeite hebben met de fijne motoriek
(waaronder schrijfmotoriek) en grove motoriek.
Mocht uw kind hierbij problemen ondervinden, kan
hij/zij aangemeld worden bij mij via de leerkracht of
via onderstaande nummer of emailadres. Er vindt
dan eerst een onderzoek plaats, aan de hand daarvan wordt bepaald of een behandeling gewenst is.
Behandeling vindt dan plaats onder schooltijd.

Eind oktober heeft de incasso van de vrijwillige ouderbijdrage en schoolreis gelden
plaatsgevonden.
Mocht u dit niet middels een automatische
incasso doen, wilt u dan alsnog z.s.m. de
kosten van de schoolreis (25 euro) overmaken naar IBAN: NL06INGB0001560642 op
naam van: Stichting beheer oudergelden
obs De Vlonder. Onder vermelding van de
naam van uw kind(eren) en de groep(en)?
Liever contant? Dat mag bij Conny (maandag/donderdag) of bij Wilke(maandag/dinsdag).

kim@moor-kids.nl
06-28713653

OR
Wij zijn de ouderraad en een vrij nieuw team. Als
ouderraad houden wij ons bezig met de leuke activiteiten op school. De activiteiten zijn: sinterklaas,
kerstfeest, eerste schooldag in het nieuwe jaar, carnaval, Pasen, avondvierdaagse, afscheid groep 8
en de laatste schooldag. Om deze dagen gezellig,
grappig, leuk en spannend te laten verlopen zijn wij
afhankelijk van de vrijwillige eigen bijdrage. Met dit
geld wordt ervoor gezorgd dat er bijvoorbeeld met
Sinterklaas een verrassing voor iedereen is en met
de laatste schooldag proberen we de kinderen ook
vaak te verrassen. Daarnaast worden wij ook vaak
gevraagd om te helpen bij andere activiteiten die
door de school worden georganiseerd zoals oudergeprekken en schoolontbijt.

Denkt u ook aan de ouderbijdrage? Hiervan worden de komende tijd weer leuke
dingen van gedaan voor de kinderen, bijvoorbeeld bij Sint.

Even voorstellen: bovenste rij van links
naar rechts: Arichènne (moeder van Matthew gr. 1, Brian gr. 5, Alysha gr. 6, Sonja,
Mariël (moeder van Emma en Stijn gr. 4,

(Vervolg OR)
Dit alles zouden wij niet zonder extra hulpouders
kunnen. Bij deze alvast dank daarvoor. Mocht u
vragen of ideeën hebben spreek ons gerust
aan. Samen maken we er een leuke schooltijd
voor de kinderen van.

Oudergelden
Hallo,
Mijn naam is Kim Doosje, ik ben 37 jaar en samen
met Jan Willem ouders van Mathilde en Susan.
Mathilde zit sinds september in groep 1 en Susan
is in juli 1 jaar geworden. Vanaf 1 november heb
ik een nieuwe fulltime baan bij Sweco. De afgelopen 10 jaar ben ik samen met Jan Willem zelfstandig ondernemer geweest in de horeca. Tot
25 november is ’t Zilveren Schaap van ons.
Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij de school
van Mathilde, maar zal overdag weinig tijd hebben om te helpen. Daarom ga ik komend jaar
langzaam de administratie van de oudergelden
overnemen. Ik heb de afgelopen 10 jaar altijd
zelf de administratie van ons bedrijf gedaan en
kan met deze kennis zeker de administratie van
de oudergelden voor mijn rekening nemen. Ik
zal niet veel op school aanwezig zijn, maar ben
via Mathilde of Jan Willem altijd wel bereikbaar.

Thomas gr. 7), Mariëlle en Diana (moeder van Tim gr. 4). Onderste van links
naar rechts Carole (moeder van Fleur gr.
3), Renée (moeder van Mads gr. 2) en
Cathy (moeder van Aemy gr. 3).

MR
Afgelopen 15 oktober heeft de MR, de
OR, de werkgroep ouderbetrokkenheid en de Stichting Beheer oudergelden aan elkaar verslag gedaan over
het afgelopen schooljaar. Wij ervaren
het als zeer prettig om met zo’n grote
groep betrokken ouders samen te zitten en van gedachten te wisselen.
De jaarverslagen van de MR, de OR
en de verantwoording van de oudergelden liggen voor u ook ter inzage in
het kantoor van Conny, mocht u geïnteresseerd zijn. Heeft u vragen over
één van de stukken dan kunt u terecht
bij de voorzitter van de MR / OR of
Conny Wencker.
Verder is de MR op zoek naar een
nieuw lid. Wilt u meedenken en praten over onderwerpen als jaarplannen, formatie etc.? Meld u aan!
U mag ook gerust eerst een keer een
vergadering komen ‘meedraaien’. U
kunt zich opgeven bij de voorzitter Marius Hendriksen (mariushendriksen@hotmail.com) maar ook via Cosytha of
Wilke. We zien u graag.

Activiteit:
Het grote Pietenbeweegfeest!
Woensdag 28 november organiseren de buurtsportcoaches Jesse & Marijke weer een groot pietenbeweegfeest voor alle kinderen van 3 t/m 9
jaar. Haal je pietenbeweegdiploma door samen
met de zwarte pieten pakjes door de schoorsteen
te gooien, over daken te lopen, te schommelen,
klimmen en nog veel meer!
Lijkt het je leuk om mee te doen met een echte
pietentraining van de zwarte pieten? Meld je dan
uiterlijk 21 november aan door een mail te sturen
naar buurtsportcoach@mfcdemarke.nl.
Wees er snel bij want vol = vol!
We zien je graag op woensdag 28 november in
de sporthal van MFC de Marke.
Voor wie:

kinderen van 3 t/m 9 jaar

Wanneer:

woensdag 28 november

Ronde 1:
Ronde 2:

13.15 – 14.15 uur
14.30 – 15.30 uur

Waar:

Sporthal van MFC de Marke
Daendelsweg 2, Hattem

Kosten:

Gratis

Opgeven:

Stuur een mail naar buurtsportcoach@mfcdemarke.nl onder vermelding van je naam en leeftijd.
Inschrijven kan t/m 21 november.

Babynieuws
Op woensdag 31 oktober is Vince geboren, de zoon van onze collega’s
Wilfred en Mirjan. Als u het leuk vindt
om een kaartje te sturen om hen te feliciteren, dan kan dat natuurlijk.
Het adres is:
Kistenmaker 8
8124 AT Wesepe

IKC ‘De Meenthe’:
School Maatschappelijk Werk
Vanaf dit schooljaar stopt Fia van den Pol als
schoolmaatschappelijk werker van de Vlonder.
Arnold Dekker van SMW Verian, start vanaf 14
november. U kunt met Arnold contact opnemen via het Centrum Jeugd en Gezin tel.nr
(038) 844 61 00.
Nieuw: inloopmoment!
Iedere week met een even weeknummer is er
op IKC de Meenthe de mogelijkheid om bij de
schoolmaatschappelijk werker binnen te lopen.
Vanaf week 46 is het eerste inloopmoment op
de Vlonder en twee weken daarna in week 48
op de Jan Jaspers.
U kunt op beide scholen met Arnold in gesprek
en het is niet nodig om een afspraak te maken.
Het schoolmaatschappelijk werk is er voor iedereen en er zijn geen kosten aan verbonden.
Voor heel veel zaken kunt u bij Arnold terecht.
Denk bijvoorbeeld aan: zorg over uw gezin, uw
kind of omgeving.
Voor vragen of overige ondersteuning kunt u
ook altijd contact opnemen bij de leerkracht
van uw kind of intern begeleider van school.

