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Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,
Nieuwjaar
Wat fijn om alle leerlingen en u als ouder/verzorger na
de kerstvakantie weer op school te zien. We zijn het
schooljaar samen gestart en hebben met elkaar geproost op een goed nieuwjaar. De ouderraad wil ik
hierbij bedanken voor het organiseren van deze ochtend… hartelijk bedankt voor de overheerlijke Nieuwjaars rolletjes.

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

Welkom aan….
Lina, Israh en Aya zijn bij ons op school
gekomen en Emily komt deze maand
wennen.
Veel leerzame en gezellige jaren bij ons
op school gewenst.

Terugblik Kerst
En weet u waar ik dan zo trots op ben en van geniet?
Dat we samen als Vlonder deze goede sfeer neerzetten. We sloten voor de vakantie samen af met een
overheerlijk diner, een prachtige kerstmarkt en op vrijdag een gezellige Bingo met alle leerlingen. Groot
helpt klein en samen genieten we van het moment.
Daar zou ik graag veel meer kinderen van willen laten
genieten... dus zegt het voort hoe fijn het is op onze
school!
Continurooster
In de vorige nieuwsbrief heb ik u geïnformeerd over de
mogelijke invoering van het continurooster. Er zijn tot nu
toe vier reacties binnengekomen. Positieve reacties en
ook zijn er vragen gesteld. Deze vragen gaan we in de
MR bespreken. Er zijn gelukkig al aanmeldingen van
ouders die ons willen helpen met de pleinwacht, helaas
zijn dit er nog te weinig. Mocht u hier uw steentje aan
willen bijdragen geef dit dan via de mail
c.wencker@ooz.nl door, alvast hartelijk bedankt!

Verjaardag
Deze maand zijn de volgende
leerlingen jarig
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Zahraa
Abdul Rhman
Aissatou
Rik
Emma
Stijn
Justin
Noud
Mads
Matthew

Nog of alvast gefeliciteerd!

Staking
En als laatste.... U heeft wellicht gehoord dat
er door de vakbonden op 15 maart een stakingsdag wordt georganiseerd. Ik verwacht
dat ook de teamleden van de openbare
scholen in Hattem gehoor willen geven aan
deze oproep. Wij hopen dat u ons hierin ondersteunt en uw kind deze dag thuis kunt opvangen. De Algemene Onderwijsbond
(AOb) organiseert samen met vakbond FNV
Onderwijs en Onderzoek op 15 maart een
nationale staking in het basis-, middelbaar
en hoger onderwijs. Verschillende actiegroepen, zoals PO in Actie en WO in actie, steunen de staking.
Graag wil ik u een goede januari maand
wensen.
Met hartelijke groet,
Conny Wencker

Nieuw speeltoestel
In dit onderstaande overzicht kunt u zien hoeveel geld
er tot nu toe is opgehaald, dit geld wordt gebruikt
voor de aanschaf van een nieuw speeltoestel. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.
Kerstmarkt 2017
Kerstmarkt 2018
Flessenactie
Sponsorloop
Jantje Beton
Totaalbedrag

€ 1.500,=
€ 600,=
€ 187,=
€ 979,=
€ 941,=
--------------€ 4.207,=

Mededelingen
Cito-toetsen
Vanaf volgende week, maandag
14 januari t/m vrijdag 1 februari zijn
we met de Cito-toetsen bezig. Wilt
u dan a.u.b. geen afspraken plannen met de tandarts, orthodontist
e.d.
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