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Regel van de maand

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

T/m 14 juni
Junivakantie

Margedag; leerlingen s ’middags vrij

T/m 21 juni
schoolkamp groep 8

Rapporten mee
groep 2 t/m 7

Contactgesprekken

Juli

2

De tijd vliegt, nog even en de zomervakantie breekt
aan.
De afgelopen periode hebben we samen de avondvierdaagse gelopen. De aanpak en organisatie is door
de OR en het team geëvalueerd. De verbeterpunten
nemen we mee naar volgend schooljaar. Vrijdag 24
mei hebben we kunnen genieten van de Vlonder got’s
Talent. Een mooie talentenshow georganiseerd door
verschillende leerlingen. Dat was weer een moment
om trots op te zijn!
We hebben voor de komende tijd nog verschillende
activiteiten op het programma staan. U wordt via de
nieuwsbrief en/of mail op de hoogte gehouden.
Vergeet u niet het afscheid van juf Mariëlle in de
agenda te zetten? We zien u graag op 9 juli om 14.30
uur.
Voor nu een fijne week en tot maandag 17 juni.

Juffen- en
meesterdag

Pesten wordt op De Vlonder niet
getolereerd!

Hartelijke groet,

Welkom aan….
Manuela komt bij ons op school!
Veel leerzame en gezellige jaren bij ons
op school gewenst.

Verjaardagen...
Deze maand zijn de volgende
leerlingen jarig:
10
11
11
18
19
21

Raghd Haj.
Liset
Alaa
Marieke
Arianne
Robin

Conny Wencker
Nog of alvast gefeliciteerd!

Schoonmaakavond
groep 1-2

Voorkom de Zomerleesdip
In de zomervakantie lezen kinderen vaak
minder. Hierdoor slaat vaak de Zomerleesdip
toe: Het niveau van de kinderen is na de vakantie gedaald. Daarom een tip om de Zomerleesdip te voorkomen.
Leesluikjes
Tijdens de Zomervakantie vakantie kunnen
kinderen in groep 1 t/m 4 van de basisschool
iedere dag GRATIS een luikje openen met
daarin een leuke verrassende activiteit die
te maken heeft met lezen: een leuk leesfragment, een spelletje of een mop. Met deze
zomerse adventskalender wordt lezen in de
vakantie een feest! Wilt u uw kind geen enkel Leesluikje laten missen? Schrijf je dan nu
alvast in op de pagina Leesluikjes:
https://www.zwijsen.nl/zomerlezen. Op deze
pagina kunt u ook leuke tips vinden om de
Zomerleesdip te voorkomen: Voorbeelden
van avi-boekjes, spelletjes etc.

Vervolg voorkom de Zomerleesdip
Vakantiebieb
Ook de Vakantiebieb is weer terug van weggeweest:
Vanaf 1 juni kunt de Vakantiebieb-app downloaden.
Via deze app kunt u tot 1 september 50 e-boeken
voor het hele gezin downloaden, waarvan 20 boeken voor kinderen t/m 12 jaar.

Mededelingen

Musical
Wij zijn op zoek naar spullen voor
de musical, heeft u die?




Witte lakens (om te verven)
Lege wc-rollen
Camouflagenet

Dit kunt u inleveren bij Cosytha.

Middagje Vlonder: een fotoshoot! Wat zijn de foto’s mooi geworden!

IKC De Meenthe – Hattem
Doomijn
Peuter Opvang (POV)
De afgelopen weken stonden in het teken van
het project wonen. We zijn op stap geweest en
hebben in de buurt veel huizen bekeken. Elk
huis ziet er anders uit. Maar soms zijn er ook
overeenkomsten. Ieder huis heeft een bel, een
nummer en een brievenbus. Wij hebben zelfs
het huis van de vissen en de duiven gezien. Ja,
ook dieren hebben een huis.
Op de peuteropvang hebben wij huizen van
verschillende materialen gemaakt zoals van
dozen, van blokken, van kleden en zelfs van
aardappelzetmeel!

Vervolg Peuter Opvang (POV)
Ook hebben wij een boekenhuisje gemaakt
waarin kinderen kunnen voorlezen aan hun
knuffel. Heel knus en gezellig.
Vanaf volgende week zijn eindelijk de vaders
aan de beurt. We gaan beginnen met het
Vaderdag cadeautje. Jullie geduld wordt beloond😊.

