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Regel van de maand
Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,
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Grote Peuterdag
Klassenshow groep 3-4
om 11:15 uur

Grote Peuterdag

Margedag: leerlingen
‘s middags vrij

Zoals u weet hebben we vandaag de Grote Peuter
Dag gehouden. Jaarlijks wordt deze dag georganiseerd voor alle scholen van Openbaar Onderwijs
Zwolle en regio.
De beide scholen zagen er natuurlijk spic en span uit.
De peuters konden gezellig meespelen en er waren ouders die enthousiast over onze school hebben verteld.
Ook vertelden de leerlingen trots over het onderwijs op
onze school. Na afloop kregen de peuters een leuk
aandenken mee. Al met al een geslaagde ochtend!
Ik wens u allen een fijne april maand en alvast een fijne
vakantie!!!

Koningsspelen, 14:00
uur vrij! Kleuters 12.00
uur!

Hartelijke groet,
Conny Wencker

Ruzie of irritatie: gebruik de volgende
stappen: Stop……, stop hou op……,
stop hou op, anders ga ik naar de
juf/ meester.

Welkom aan….
Amal is bij ons op school
gekomen!
Veel leerzame en gezellige jaren bij ons
op school gewenst.

Verjaardagen...
Deze maand is de volgende
leerling jarig
23

Emma

Goede vrijdag: leerlingen vrij

April t/m 3 mei 2019
Meivakantie

Nog of alvast gefeliciteerd!

Oudergelden
Verhuisbericht
Eind vorig jaar stelde ik mezelf voor aan jullie
in de nieuwsbrief, omdat ik beheer oudergelden over ging nemen van Anke. Inmiddels is
er in onze privé situatie een en ander veranderd en ben ik niet degene die dit gaat
doen. 1 mei krijgen wij namelijk de sleutel
van onze nieuwe woning in Hasselt. Per 20
mei zullen wij gaan verhuizen naar Hasselt en
onze dochter Mathilde zal vanaf dan ook
niet langer leerling zijn van de Vlonder.

Voorstellen
Aansluitend aan het verhuisbericht van Kim, moeder
van Mathilde uit groep 1, zijn wij als school blij te kunnen melden dat wij ondertussen twee nieuwe vrijwilligers hebben gevonden die bereid zijn de werkzaamheden van Anke in zake beheer oudergelden over te
nemen.
Annelies, moeder van Thomas uit groep 2

Mededelingen
Proefperiode continurooster
Zoals u weet hebben we ons georiënteerd op andere schooltijden, namelijk van 8.30 tot 14.30 uur naar school.
In overleg met de MR willen we na de
meivakantie gaan proefdraaien. Op
deze manier kunnen we kijken waar
we nog tegen aanlopen zodat we in
het schooljaar 2019-2020 het officieel
kunnen invoeren.
Hulp ouders gezocht voor het
continurooster!
Op dit moment kunnen wij het continurooster nog niet invoeren, we zoeken nog één ouder evt. nog reserve
ouders voor de pleinwacht en als we
die hebben kunnen we van start. Dus
meld je aan als je dat nog niet hebt
gedaan bij Conny Wencker of mail
naar c.wencker@ooz.nl.

We vinden het heel jammer om afscheid te
nemen van de Vlonder, want in de korte tijd
dat wij nu verbonden zijn aan de school
hebben we het heel erg naar ons zin gehad.
Althans Mathilde heeft het heel erg naar
haar zin gehad als leerling en wij hebben het
contact van de school naar de ouders ook
als heel fijn ervaren. We verlaten Hattem,
maar zullen de Vlonder altijd een warm hart
blijven toedragen en waar we kunnen reclame maken voor deze heerlijke school.
Gr. Kim

Aline, moeder van Anne- Sophie uit groep 3

Een kijkje in de klas!
In groep 5/6 zijn we naast alles wat hoort bij de
methode Alles in 1 ook bezig met andere opdrachten. Zo zijn een aantal leerlingen bezig met
de techniektorens en maken ze eigen shampoo,
tandpasta, haargel en ga zo maar door! Ook zijn
we in groep 5/6 bezig met 21e-eeuwsevaardigheden. Denk hierbij aan online escaperooms, 3D
pennenen programmeren.
Ook zijn we in groep 5/6 bezig met Classdojo, een
online positief beloningsysteem. Kinderen kunnen
punten verdienen en zo ontstaat er een positieve
sfeer in de groep!

Extra opdrachten
Extra opdrachten zijn opdrachten die je doet wanneer je klaar
bent met je gewone werk en
een afspraak hebt met de juf of
meester. Extra opdrachten zijn
opdrachten uit de techniektorens. Wij hebben nu gel en tandpasta gemaakt. Het is leuk om te
doen als we ons werk af hebben.
Het is soms lastig en moeilijk maken, maar wel super leukl! 😊
Liset, Esmee, Raghd en Alysha

IKC De Meenthe – Hattem
Doomijn
Peuter Opvang (POV)
De winter is voorbij, welkom lente…….
Vorige week zijn wij gestart met het thema
“lente”.
Het project “Holletje, bolletje, lente!” speelt in
op wat er in de lente verandert en wat de kinderen daarbij beleven. Dieren komen na de
winter uit hun holletje of graven een nieuw holletje om er een nest te maken voor hun jongen. Uit talrijke bloembolletjes komen de narcissen, hyacinten, druifjes en tulpen tevoorschijn. Dit en nog veel meer betekent: lente!
Op de peuteropvang is het lokaal in lentesfeer
gebracht en is de huishoek verandert in een
bloemenwinkel. Dus wie komt er een bloemetje kopen?

Buitenschoolse Opvang (BSO)
Ook bij de BSO is het lente! De kinderen hebben hun eigen tuintje gemaakt, en een potje
versierd. We hebben afgelopen week genoten van het mooie weer en buiten ‘gekleurd
zand’ gemaakt. Dit hebben wij gedaan door
met een stoepkrijt te wrijven over zout.
Daarna hebben wij het gekleurde zand in
glazen potjes gedaan zodat er verschillende
kleuren laagjes ontstonden, met een erg leuk
eindresultaat. Vanaf volgende week staan
een aantal Workshops op het programma.
Daarover vertellen wij de volgende keer
meer!

