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

Maart
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Klassenshow groep
1-2 om 14:15 uur

Zoals u weet is juf Annet na de vakantie gestart als leerkracht Passend Onderwijs. Annet is momenteel met
Christina de handelingsplannen aan het doornemen
en zal binnenkort starten met de leerlingen. Meester
Herman heeft me laten weten dat hij heeft genoten
van het afscheid. De mooie bloemen van de leerlingen
hebben thuis een mooi plekje gekregen. De foto van
dit mooie tafereel ziet u op de tv in de hal.

Ontwikkeling school
Net als de ouders heeft ook het team op de margedag
op 25 februari met elkaar gesproken over het schoolplan 2019-2022. We hebben in groepjes gepraat over
de drie pijlers Relatie, Eigenaarschap en Maatwerk
vanuit het Strategisch Beleidsplan Openbaar Onderwijs.
Ook met de leerlingen hebben we gesproken over de
wensen voor de toekomst. Mooi om te vertellen is dat
de leerlingen in eerste instantie zeiden ‘Het is goed zo,
er hoeft niets te veranderen’, dat is een mooi compliment! Gelukkig hebben ze, na even denken, allerlei
ideeën aangedragen. Bijvoorbeeld: Samenwerken met
verschillende kinderen uit verschillende groepen, een
bezoek brengen aan het bejaardentehuis, elkaar helpen, meer leren over ICT.
Het schoolplan is nog lang niet af. Graag nodig ik u als
ouders nogmaals uit op donderdag 14 maart om 11.00
uur om onder het genot van een kop thee en koffie
met mij te praten over de toekomst van de school.

Regel van de maand
We proberen eerst samen te praten en
anders gaan we naar de juf/ meester.

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

Carnaval

Buurtsportcoach

Op donderdag 28 februari hebben we op
school Carnaval gevierd. De leerlingen zagen er prachtig uit en ook de juffen en
meester hadden zich mooi uitgedost. Veel
plezier als u dit feest dit weekend gaat vieren, Allllaaaaaffffffff!

Naschools sportaanbod
Zit jij in groep 3 t/m 8 en wil jij kennis maken met sporten beweegactiviteiten? Dan is het naschools sportaanbod echt iets voor jou! Deelname aan deze activiteit is gratis.

Voor de foto’s kunt u kijken op onze facebookpagina.

Wanneer en waar?
 Op dinsdagmiddag (met uitzondering van de
schoolvakanties) van 14.30 – 15.45 uur in de
gymzaal aan de Spoorstraat.
 Op donderdagmiddag (met uitzondering van
de schoolvakanties) van 14.30 – 16.00 uur in
gymzaal de Hunze.

Oudergelden incasso
Eind maart worden de automatische
incasso’s geïncasseerd. Heeft u nog
geen automatische incasso, dan kunt
u het formulier ophalen op school.
Mocht u dit niet middels een automatische incasso doen, wilt u het geld
dan 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).

NL-doet
Andere jaren hebben we vaak meegedaan met NL-doet.
Dit jaar hebben we besloten om niet
mee te doen, mede omdat we al
veel andere activiteiten hebben in
de voorgaande periode en de periode erna.

Met vriendelijke groet,
Conny Wencker

Hulp Koningsspelen
Op vrijdag 12 april hebben we de koningsspelen, daarbij zoeken we nog ouders/ verzorgers die ons daarbij willen helpen. U kunt
zich opgeven bij m.zwakenberg@ooz.nl.

Mededelingen

We zien jullie graag in de gymzaal!
Met sportieve groet,
Meester Jesse & Juf Marijke

Een kijkje in de klas
De afgelopen periode was het thema Verkeer bij de kleuters!! De kinderen hebben met veel plezier gespeeld, gewerkt
over het thema en veel geleerd!!!

IKC De Meenthe – Hattem
Doomijn

Buurtsportcoach

Hallo Allemaal,

Week voor de gezonde jeugd
De week van 11 t/m 15 maart staat in het teken van de Week van de gezonde jeugd.
Ook wij als JOGG-Hattem doen mee aan
deze landelijke campagne.
In de bijlage vindt u meer informatie.

Afgelopen weken zijn weer voorbij gevlogen. We hebben alweer onze laatste
weerbaarheidstraining gehad! Hier hebben we een aantal belangrijke regels geleerd over hoe wij moeten samenwerken.
Van deze regels hebben wij een mooie
poster gemaakt die nu een centraal plekje
op onze BSO heeft gekregen.
Ook heeft Juf Mirjam dan nu toch echt afscheid van ons genomen. We hebben samen gezellig met elkaar een high-tea gehad. Juf Mirjam kon uiteraard niet met lege
handen naar huis gaan dus een leuke
theedoos met al onze namen erop was
een zeer gepast en welkom cadeau. Ook
heeft Mirjam nog wat leuks voor ons meegenomen, namelijk een mooie mini-voetbaltafel en 3D Gel om sieraden mee te
maken!

