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

Het schooljaar is weer begonnen!  

We zijn goed gestart met elkaar.  

Ook de leerlingen van Het Palet hebben  

hun draai al gevonden. Er wordt met elkaar  

en naast elkaar gespeeld, hoe mooi is dat! 

 

Fijn dat u allen uw kind naar school bracht  

op maandag 26 augustus en nog even koffie 

kwam drinken bij ons op de ‘camping’. Goed om 

u ook weer te zien en te spreken na de vakantie.  

 

A.s. maandag houden we de informatieavond 

met kinderen en ouders. U bent samen met uw 

kind tussen 18.45 uur tot 19.45 uur welkom op 

school. Uw kind laat u dan in de groep zien wat  

zij dit schooljaar gaan doen, leren en wat er 

nieuw is in de groep. Uw kind zal tros zijn om u  

alles te laten zien en op deze manier ben u  

weer op de hoogte. Ook krijgt u binnenkort de 

flyer met informatie over het leerjaar van uw kind. 

  

Graag zie ik u allen op maandag 9 september. 

 

 

Ik wens iedereen een heel goed,  

leerzaam en gezellig schooljaar toe.  

  

Hartelijke groet,  

Conny Wencker  

 

 

       
 

 

 

Welkom aan…. 

Jesse Folkert groep 1 

Riley Blonk groep 4 

Deacan Blonk groep 5 

 

Veel leerzame en gezellige jaren bij 

ons op school gewenst! 

 

Start Kinderboeken week; 

‘Reis mee…’ 

MR-vergadering 



                

          

  

 

 

Voordat u elkaar aan moet stoten en de vraag stelt:  

“Weet jij wie dat is?”  

Stel ik mij graag even aan u voor.  

 

Ik ben Rosalie Soesman, 42 jaar, mijn roots liggen in Nederlands-Indië 

en ik ben trotse moeder van twee kinderen. De oudste een meisje van 

13, die gaat alweer naar drie Havo, de jongste een echte voetballer, 

11 jaar en ook al weer bijna basisschool af.  Met veel plezier begin ik 

als administratief medewerkster op De Vlonder en Het Palet.  

 

Graag tot ziens! 

 

 

            

 

 Mededelingen  
 

 

Inloopspreekuur van Arnold Dekker, school- 

maatschappelijk werk 

 Start op 16 september 8.30 – 9.30 

 Iedere even week op De Vlonder 

 Afspraak is niet nodig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 19 september de 6de editie van  

de Hoenwaard Run Hattem  

 

 18.00 start 1000 meter (6 t/m 9 jaar) 

 18.15 start 2000 meter (10 t/m 13 jaar) 

 

 

 
 

 

Voor verdere informatie: 

http://www.hoenwaard.dwloopschoolhattem.nl/  

Wecycle actie 

Deze week starten we op de Vlonder ook met het Wecycle project.  

Wecycle is een duurzame inzamelactie waarmee we grondstoffen besparen en als school ont-

vangen we hier voor een mooie beloning. Tot half november zamelen we afgedankte kleine elek-

trische apparaten in. Voor iedere school die meedoet, doneert Wecycle bovendien een bedrag 

aan Stichting Jarige Job.  
 

Helpt u mee?  

 

Bij de kleuter ingang en de hoofdingang staan de dozen waar u uw kleine, kapotte elektrische 

apparaten in kunt doen.  

      
 

 

  Even voorstellen  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hoenwaard.dwloopschoolhattem.nl/


Levensbeschouwelijk onderwijs  
Op De Vlonder vinden we het belangrijk 

om leerlingen breed te informeren over 

de diverse wereldgodsdiensten en  

levensbeschouwingen.  

Dit zorgt voor kennis, verbinding en  

begrip over de diversiteit in gedachten  
goed en tradities in de wereld. Dit zal  

aan bod komen in onze methode  

Alles in 1, tijdens het project ‘Geloof’. 
 

Kinderpostzegels 

Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de  

Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden kinderen zich  

in zodat andere kinderen geholpen worden doormiddel van  

verschillende projecten.  

Vanaf woensdag 25 september tot woensdag 2 oktober,  

gaan groep 7 en 8 van De Vlonder hier zich dit jaar ook voor  

in zetten en langs de deuren gaan om postzegels en andere  

leuke producten te verkopen. Zoals bijvoorbeeld een  

hippe shopper, krokusbollen en een pleisterblikje van Pluk  

van de Petteflet. Daarnaast kan er dit jaar voor het eerst  

gekozen worden voor een eenmalige donatie voor een kind  

in de daklozenopvang. 
 

Sportdag 

Maandag 23 september gaan de kinderen weer gezellig  

samen met andere scholen lekker sporten.  

Om dit goed te kunnen begeleiden hebben wij u hulp nodig.  

U kunt dit bij de leerkracht aangeven of mailen naar 

 r.soesman@ooz.nl . 

 

Alvast heel erg bedankt voor uw hulp! 

 

      Verjaardagen... 

           Deze maand zijn de volgende leerlingen jarig: 

       4 sept     Michiel Wolters 

       9 sept     Simone van Dijk 

14 sept     Karim Lakrimi 

15 sept     Babet Keim  

22 sept     Jayden Pan 

23 sept     Lars de Boer 

27 sept     Janouk van Dieren 

30 sept     Thierno Kouyate 

         

            Gefeliciteerd allemaal!   

 

           

 

      Speelpret 

Voor tussen de middag zijn er allerlei nieuwe  

dingen aangeschaft. Twee leerlingen hebben de verant-

woordelijkheid gekregen om de bak netjes te houden. 

  

 

                                                    

                                                      

                       

                                                     Het is nu al een groot succes! 
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