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Verjaardagen 

Deze maand zijn de volgende leer-

lingen jarig:  

 

Oktober 

  2 
  7 
  8 
19 
November 

 4 
 5 
 6 
 7 

14 

16 

Start Kinderboekenweek 

Voorlichting Voortgezet  

Onderwijs voor groep 7 en 8  

Jongleren in het verkeer 

Ouderbijeenkomst groep 1-2 

 

Herfstvakantie t/m 27 okt. 

 

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

  

Inmiddels is het oktober en kunnen we nagenieten van 

de sportdag, zijn we volop bezig met het thema  

Nederland en wordt er binnen de kleuterbouw  

gewerkt aan het thema Verkeer – zie ook de leuke foto’s 

op onze Facebook pagina.  

Maandag 7 oktober om 20.00 uur wordt de VO voor-

lichtingsavond op De Vlonder gehouden. De Open-

bare scholen voor het Voortgezet Onderwijs vertellen 

dan over de opbouw en de verschillende keuzes  

binnen het VO.  

De ouders van de leerlingen uit groep 7 en 8 zijn van 

harte welkom.  

Donderdag 10 oktober komt Arie de Wit, lid van het 

College van bestuur, onze scholen bezoeken.  

We zullen hem ons onderwijs laten zien en er zullen 

leerlingen en ouders met hem in gesprek gaan.  

  

Voor het volgende schooljaar zijn wij op zoek naar een 

nieuw lid voor de Medezeggenschap Raad (MR). De MR 

op De Vlonder bestaat uit twee ouders en twee leer-

krachten. De directeur van de school informeert de MR 

over allerlei schoolse zaken. De directeur vraagt hierbij 

om advies of instemming van de MR leden. Thema’s 

kunnen o.a. zijn: veiligheid, lesmethoden,  

formatie, begroting, huisvesting en communicatie. 

Mocht u geïnteresseerd zijn dan is de volgende MR ver-

gadering gepland op 26 november, de vergaderingen 

zijn openbaar dus schuift u gerust aan.  

  

Ik wens u allen een fijne oktober maand en alvast een 

fijne herfstvakantie!  

  

Hartelijke groet, 

Conny Wencker  

  
 

 

Welkom aan…. 

Kick en Manuela zijn bij ons op school  

begonnen in groep 1! 

 

Veel leerzame en gezellige jaren bij 

ons op school gewenst.  

 

  5 oktober Madiha 

  7 oktober Stan 

15 oktober Mees 

21 oktober Kick 

24 oktober Jan 

Alvast gefeliciteerd 

allemaal! 

Margedag: Leerlingen vrij 

 

13.45 – 14.30 Klassenshow 

groep 1-2 

 

Nationaal schoolontbijt 

 

NIO groep 8 

 

 

 

Hattemse Scholenmarkt VO 
 
 

 

Intocht Sinterklaas 



 
 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolreisje  
 

 

 

Palet groep 7 op De Vlonder 

We zijn inmiddels alweer 6 weken op school. Dit 

schooljaar was het wel even wennen. Toen we vorig 

schooljaar te horen kregen dat we naar de Vlonder 

moesten, vonden we het niet zo leuk. We wilden 

graag op het Palet blijven, omdat het plein op het 

Palet leuker was en omdat we aan het gebouw ge-

wend waren. We wisten waar alles stond. We kenden 

alle verstop- plekken. We hadden veel natuur. 

Maar nu op de Vlonder is het ook leuk. We vervelen 

ons niet, want we tafelen, voetballen, we spelen tik-

kertje en voetje van alles. In de gang kun je rustig een 

toets maken en in groepjes aan het werk. Het is veel 

rustiger in de school. Er zijn ook leuke tradities zoals: als 

er groepen op schoolreisje zijn dan doen we verstop-

pertje door de hele school. We hebben het erg naar 

ons zin. We gaan natuurlijk nog wel met bepaalde 

activiteiten naar het Palet, dat vinden we erg fijn! 

Geschreven door: Annelie en Camiel groep 7b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Mededelingen 

Toestemming beeldmateriaal 

Als het goed is heeft u allen een AVG-  

formulier ingevuld. Met dit formulier vragen  

wij uw toestemming om foto’s en/of  

video’s waarop uw kind te zien is te mogen  

plaatsen op de website, in de nieuwsbrief,  

in de schoolkrant en op sociale media  

van de school en het bestuur, Stichting  

Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. 

Mocht u dingen willen wijzigen of heeft u  

het formulier nooit ingeleverd, wilt u dit  

dan alsnog zo spoedig mogelijk doen.  

U kunt het formulier vinden op de  

website of vraag ernaar bij Rosalie.  

 

 

Incasso 

Afgelopen week heeft de 1ste incasso van  

de vrijwillige ouderbijdrage en schoolreis 

gelden plaatsgevonden.  

De 2de incasso zal in maart plaatsvinden. 

Mocht u dit niet middels een automatische  

incasso doen, wilt u dan alsnog z.s.m. de  

kosten van de schoolreis (25 euro)  

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 contact? Dat mag bij Conny  

(maandag/donderdag) of bij Wilke (maan-

dag/dinsdag). 

 
 
 
 
 

Een groen speelplein 

Een groen plein, groen spelen en duurzaam-

heid vinden wij goed bij onze school passen. 

Daarom willen wij hier dit jaar in gaan investe-

ren, daar hebben we uw hulp natuurlijk ook bij 

nodig. Er zal goed nagedacht moeten worden 

over wat we willen en wat er mogelijk is.  

Wilt u meedenken? Meldt u zich dan snel aan 

voor de werkgroep: 
 

      “Groen moet je doen!” 
 

Ook leerlingen zijn van harte welkom om zich 

aan te melden.  
 



 
 

 
 

 

 

Doomijn  
 

Hallo Allemaal,   

     

Sinds juni j.l. ben ik begonnen als nieuwe manager bij 

Doomijn Kinderopvang. Zo ook als manager van BSO de 

Meenthe en KDV Veldhoeve.   

   

Dit jaar wil ik samen met het team, BSO de Meenthe een 

nieuwe boost geven. We zijn begonnen met de herin-

richting van ons lokaal. We wachten nog op de laatste 

meubels en materialen, maar zijn al erg blij met het resul-

taat. Samen met de kinderen wordt nagedacht over 

speelgoed en materialen wat zij nog missen om de BSO 

nog leuker te maken.   

    

Ook hebben we besloten om onze openingsdagen uit te 

breiden. Vanaf dit schooljaar zijn wij vijf dagen geopend 

met zowel VSO als BSO.   

De VSO is 7:30 tot 8:30. De tijden van de BSO blijven on-

veranderd van 14:30 – 18:15.  

We zijn nu naast de reguliere weken ook geopend tijdens 

de schoolvakanties, met een leuk en actief vakantiepro-

gramma voor kinderen.   

   

We zijn dit schooljaar met veel enthousiasme begonnen 

en kijken uit naar alle leuke vernieuwingen die nog op de 

planning staan.    

Daarin staat natuurlijk het plezier van de kinderen 

voorop.   

   

Met vriendelijke groeten,  

Lisa Snijder   

  

 

    

IKC De Meenthe – Hattem 


