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

December
19
20
21

Avond: Kerstfeest

Alle groepen om 12.00 vrij

Kerstvakantie t/m 5 januari

Het is alweer december! Een leuke maand met veel
activiteiten. We hebben donderdag kunnen genieten van het bezoek van Sinterklaas en zijn pieten.
De kinderen zijn verwend met een surprise of een
cadeautje en iets lekkers. Ouderraad en collega’s
bedankt voor het regelen van dit geweldige feest.
‘s Middags konden de kinderen van zowel De Vlonder als de groepen 7 van Het Palet in alle lokalen
gezamenlijk naar verschillende films kijken.
Wat ook nog even leuk is om te melden: op woensdagmiddag hebben diverse collega’s van De Vlonder en Het Palet het Sinterklaasspel gespeeld.
Hilarisch wat de Sint allemaal had meegenomen…
sommige cadeaus kwamen echt onder het stof
vandaan!
En nu op naar de kerst! Maandag zal er een grote
kerstboom geleverd worden voor op het plein. Dit is
een traditie op Het Palet en de betreffende sponsor
wil dit ook graag voor De Vlonder doen. We merken
dat wij zelf, maar ook onze omgeving, steeds meer
gericht zijn op de verbinding. Samen optrekken
daar waar het kan en het zinvol is.
Inwoning in De Vlonder
We hebben voor de herfstvakantie de uitwoning
van de beide groepen 7 op locatie De Vlonder geevalueerd. Met elkaar hebben we gekeken waar
we tevreden over zijn (tops) en waar nog aandacht voor moet zijn (tips). De ouders van deze
leerlingen vroegen zich af hoe de ouders van de
Vlonder het ervaren. Tot nu toe krijg ik van u terug
dat u het als meerwaarde ziet. Er ontstaan andere,
nieuwe vriendschappen. Ik ben daar trots op, dat
doen we goed met elkaar!

Zoals het nu lijkt is er geen behoefte om voor de
kerstvakantie nogmaals te evalueren.
Op Het Palet start ik een klankbordgroep Huisvesting om over de lange termijn na te denken.
Voor volgend schooljaar zal het huidige beleid –
uitwoning groep 7 – voortgezet worden.
Voor de lange termijn zijn er mogelijk ook
andere scenario’s denkbaar. U begrijpt dat ik
het team en de MR op de hoogte houdt en
mee laat denken.
Binnenkort staat er een afspraak gepland met
een aantal teamleden en de afdeling facilitair
om naar de inrichting van het schoolplein te
kijken. Mocht u als ouder nog aan willen sluiten,
dan kunt u dat aangeven bij Rosalie, zij zal u
dan meenemen in de planning.
Ik wens u allen een goede decembermaand.
Een fijne vakantie, goede kerstdagen en een
goed begin van 2020!
Hartelijke groet,
Conny Wencker

Staking in het onderwijs
Mogelijk heeft u het uit de media vernomen:
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari zal er
twee dagen gestaakt gaan worden in het
onderwijs. Ik verwacht dat ook de collega’s
van De Vlonder gehoor gaan geven aan deze
oproep. U wordt z.s.m. nader geïnformeerd.

Strooipiet op De Vlonder!

Mededeling

Afgelopen vrijdag was de Strooipiet op De
Vlonder! En dat is niet zo maar een Piet maar..
een Piet die al 25 jaar op De Vlonder komt. In
die 25 jaar hebben diverse Vlonderleerlingen al
eens een zwarte streep op hun neus gekregen
om te laten zien dat er roet op zijn gezicht zit,
helpt hij kinderen als ze het spannend vinden
en laat hij alle leerlingen altijd lachen. Lieve Piet
Roedie, We willen je hiervoor graag in het zonnetje zetten en namens alle kinderen (en oudleerlingen) en leerkrachten van De Vlonder
hartelijk bedanken! Je bent een top Piet!

Ouderraad
Wat heeft de ouderraad de school
weer prachtig versierd! Wij willen jullie
hierbij heel erg bedanken voor alle inspanning!! Het is weer super gezellig
geworden in de school!

Oproep!
1. Nieuw lid Medezeggenschapsraad
Vindt u het leuk om mee te denken over
beleid en stelt u de belangen van de
school voorop?
Meldt u dan aan voor de Medezeggenschapsraad! Voor meer informatie zie
brief in de bijlage.

2. Schoolfotograaf
Naast onze huisfotograaf Saskia zijn we
op zoek naar een hulp(ouder)fotograaf.
Bent u diegene of kent u iemand, laat
het ons weten!

3. Ouderbijdrage en schoolreisgeld
In oktober heeft de eerste automatische
incasso plaatsgevonden. Zou u willen
controleren of deze gelukt is? Nog geen
machtigingsformulier ingevuld maar lijkt
het u wel handig? Vraag er naar bij de
administratie/ Rosalie.

Welkom Sint & Piet

Iedereen die geholpen heeft
deze gezellige dag mogelijk
te maken:

Bedankt!

Een kijkje in de klas
Welkom in: groep 1/2
We hebben al heel wat beleefd met elkaar, de
afgelopen weken! We zijn al best wel aan elkaar gewend, er wordt enthousiast gewerkt en
gespeeld. Nu staat alles in het teken van de
Sint, en wat is dat leuk en spannend!
De kinderen zijn er enorm druk mee en van…;)
Maar we zijn het thema herfst ook nog niet
vergeten. We zijn heerlijk naar het bos geweest
met elkaar, en wat was het leuk en leerzaam
om te ontdekken welk weer, welke kleuren,
materialen en woorden er bij de herfst horen.
En dan was er natuurlijk ook de Klassenshow.
We vonden het geweldig dat er zoveel ouders,
en opa’s en oma’s waren. De kinderen hebben
erg hun best gedaan er een mooie show van
te maken. Van tevoren vaak geoefend op de
liedjes. En hoe leuk om je te verkleden als een
echt kaboutertje!
Best spannend, als iedereen naar je kijkt, dan
kun je zomaar vergeten te zingen. Maar wat
hebben ze het goed gedaan!

Groeten van groep 1 / 2 en hun juffen!

