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Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen van
De Vlonder,
En dan is het alweer december, een maand met verschillende feesten.

Pietengym

Sinterklaasviering

Kerstviering

Kinderen om 12 uur
vrij!

Kerstvakantie t/m 4
januari 2019

Afgelopen woensdag hebben we kunnen genieten
van een prachtig Sinterklaasfeest. De Sint heeft onze
school ook dit jaar gelukkig weer bezocht en iets voor
ons meegenomen. De kinderen hebben ervan genoten. En nu gaan we alweer op naar de kerst, een tijd
van lichtjes, gezellig samen zijn en genieten van al het
moois om ons heen. Ik wens u allen een goede december tijd!
Zoals u wellicht nog weet heeft het team van De Vlonder samen met de MR in 2016 nagedacht en u bevraagd over het invoeren van een continurooster. Dit
zou betekenen dat de middagpauze een half uur korter is en de kinderen om half 3 vrij zijn. In de half uur
pauze wordt er onder begeleiding buiten gespeeld.
Het grootste obstakel in 2016 om het continurooster
destijds in te voeren was de wettelijke pauze voor de
leerkrachten. De leerkrachten zouden dan zelf pleinwacht moeten lopen, maar zij hebben vanuit de CAO
recht op een half uur pauze. Als werkgever ben ik verplicht dit te bieden.
Wij zijn de enige school in Hattem waar nog niet gewerkt wordt met een continurooster. We constateren
dat om deze reden toch enkele leerlingen voor een
ander school hebben gekozen. Tevens merken wij dat
ook de sportverenigingen de activiteiten afgestemd
hebben op de scholen met een continurooster. Veel
activiteiten beginnen om kwart voor drie. Voor onze
kinderen betekent dit niet deelnemen of later meedoen wat niet prettig is.

Regel van de maand
We houden rekening met verschillen,
niet iedereen kan alles even goed.

Welkom aan….
Mees, Tala en Livai zijn bij ons op school
gekomen en Lina komt wennen.
Veel leerzame en gezellige jaren bij ons
op school gewenst.

Verjaardag
Deze maand zijn de volgende
leerlingen jarig
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Nog of alvast gefeliciteerd!

(Vervolg: beste ouder(s)/ verzorger(s) van
alle leerlingen van de Vlonder),
Om deze redenen wordt toch het continurooster heroverwogen mede geholpen door
het feit dat een aantal ouders heeft aangegeven bereid te zijn om pleinwacht te lopen.
Dit is altijd samen met een medewerker van
de school (Sonja, Diana, Christina, Herman
of Conny).
Per dag (ma, di, do en vrij) hebben we minimaal 2 ouders nodig die ons willen ondersteunen bij de pleinwacht tijdens deze
pauze van 12:15 tot 12:45 uur. Voorafgaand
aan deze pauze wordt in de klas onder begeleiding van de leerkracht brood gegeten.
Mocht u zich hiervoor willen inzetten dan
hoor ik dit graag. Als er zich voldoende mensen hebben aangemeld kunnen we kijken of
we het continurooster ook op onze school
kunnen gaan invoeren.
Het nieuwe Strategisch beleidsplan voor de
komende drie jaren is bijna klaar. Bij de totstandkoming zijn de diverse geledingen betrokken geweest.
Leerlingen, teamleden, ouders en leidinggevende hebben meegedacht en input gegeven. Vanaf januari gaat dit proces ook op
schoolniveau plaatsvinden. Leerkrachten,
leerlingen en ouders zullen uitgenodigd worden om de vertaling van het Strategisch beleidsplan naar het schoolplan te maken. U
ontvangt hier t.z.t. een uitnodiging voor.

De pijlers in het nieuwe Strategisch beleidsplan zijn: Eigenaarschap, Relatie en Maatwerk, u ziet dat hiermee voortgebouwd wordt op de vorige schoolplanperiode.
Met vragen en/of opmerkingen kunt u bij mij terecht.
Conny Wencker

Wilt u allen bij het brengen en halen van uw kind denken aan het veilig parkeren bij de school. Voor de veiligheid van uw en andermans kinderen is het belangrijk dat u de auto op een veilige plek zet zodat de kinderen bij het oversteken goed zicht blijven houden.
Wij danken u alvast voor uw medewerking!!
Woensdag 28 november hebben we een fantastisch
georganiseerde sponsorloop gehouden. Madelynn uit
groep 7 heeft dit voor onze school georganiseerd.
Alle kinderen hebben deelgenomen en heel veel
rondjes gerend. Zelfs juf Saskia (op haar hakken) liep
mee om de kinderen te stimuleren! Ook waren er veel
ouders om de kinderen aan te moedigen. De opbrengst gaat naar het speeltoestel op het plein. Ook
heeft de Albert Heijn ons weer gesponsord, dank jullie
wel voor de gezonde bijdrage!!!!

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

Jeugdverpleegkundige

Kerst
Woensdag 12 december is er een gezellige knutselavond voor ouders en leerkrachten om onder
het genot van een hapje en een drankje, spullen
te maken voor de verkoop.
Op woensdag 19 december vieren we Kerstmis.
Vanaf 18.30 tot ongeveer 21.00 uur is er een kerstmarkt in de school.

Uw kind ontwikkelt zich voortdurend. Meestal
soepel, maar soms heeft u als ouder vragen
of zorgen. Het is dan fijn om te weten dat u er
niet alleen voor staat. Wat we belangrijk vinden, is dat wij er voor u zijn voor allerlei vragen
rondom het opgroeien van uw kind.
Denk aan:
- Mijn kind voelt zich somber, wat kan ik
doen?
- Waar komt die buikpijn van mijn kind
vandaan?
- Mijn kind is ’s nachts nog niet zindelijk,
is dat erg?
- Groeit mijn kind wel goed?
Elk kind wordt een aantal keren door ons uitgenodigd voor de reguliere contactmomenten op school, maar u kunt ook zelf contact
opnemen met de jeugdverpleegkundige bij
vragen en of zorgen. Bijvoorbeeld over de
gezondheid, ontwikkeling en het gedrag
van uw kind, maar ook voor een gehoor- en
visustest en wegen/meten. Tot de leeftijd
van 4 jaar kan u terecht bij het consultatiebureau. Vanaf 4 jaar is GGD Noord- en OostGelderland er voor u.

Help ons mee sparen?
Willen jullie lege glazen potjes (met deksel, zonder
etiket) voor ons sparen (in te leveren bij Mary en
Cosytha).

Ouderraad
Wat heeft de ouderraad de school dit
jaar toch weer prachtig versierd! Wij
willen jullie daarvoor bedanken!!

IKC De Meenthe

- H attem

Het grote pietenbeweegfeest, was weer een groot succes!!
Wij hebben genoten van het enthousiasme van de hulppieten en
willen ze bedanken voor hun inzet.
We hopen jullie volgend jaar weer te
zien!

Woensdagmiddag 28 november vond de
tweede editie van het grote Pietenbeweegfeest plaats in de sporthal van MFC de
Marke. Het beweegfeest werd georganiseerd door de buurtsportcoaches in samenwerking met Sinterklaas en zijn pieten.
Dit jaar deden er ruim 170 enthousiaste hulppieten mee aan het grote Pietenbeweegfeest! Ze werden getest op onderdelen als:
over de daken lopen, van dak naar dak
zwaaien, springen als het paard van sinterklaas, door de schoorsteen kruipen, varen
met de stoomboot, cadeautjes in de schoorsteen mikken en nog veel meer!
Tijdens het feest werden de hulppieten begeleid door leerlingen uit groep 8 van OBS
de Vlonder en de Jan Jaspersschool uit Hattem. Ook waren er studenten van het Deltion College Zwolle en Landstede Sport &
Bewegen aanwezig om de hulppieten te
begeleiden. Een mooie samenwerking waar
wij erg dankbaar en trots op zijn!

Natuurlijk gingen de kinderen niet met lege
handen naar huis. Naast het behaalde pietendiploma, ontvingen de kinderen een
zakje pepernoten en een mandarijn.
Dit grote Pietenbeweegfeest werd mede
mogelijk gemaakt door Albert Heijn Hattem
& Rebound Zwolle, waarvoor dank.

