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Grote Peuter Dag

We kunnen terugkijken op een prachtig Carnavalsfeest op De Vlonder. Erg mooi om dit feest met z'n
allen te vieren. U heeft mogelijk op Facebook de
mooie foto's gezien. Hierbij wil ik alsnog de OR hartelijk bedanken voor het helpen versieren, opruimen
en het verzorgen van de catering. TOP mensen!
We doen het met en voor elkaar!
De voorjaarsvakantie daarna was, hoop ik ook voor
u, een fijne week. Zelf geniet ik dan altijd van de extra tijd voor allerlei klussen. Een beetje werk, leuke
dingen en tijd maken voor elkaar.
De leerlingen en het team zijn weer goed begonnen na de vakantie. De toetsen zijn geanalyseerd,
de resultaten zijn met u besproken en de extra hulp
wordt weer geboden. Over deze extra hulp, door juf
Annet, leest u alles in deze nieuwsbrief. Trots en blij
ben ik met haar! Natuurlijk omdat Annet is wie ze is,
maar ook omdat ze erg veel ervaring heeft. Ze kan
haar expertise inzetten voor al onze leerlingen en
daarbij ook nog eens ons ondersteunen als we het
even niet meer weten. Fijn Annet!
Pimpen
Misschien heeft u het al gezien... We hebben in de
personeelskamer, de kamer van Christina en de kamer van Conny nieuwe vloerbedekking gekregen.
Afgelopen maandag hebben we met elkaar (10
vrouwen en één man🙂) nieuw meubilair uitgezocht voor in de personeelskamer. Dat wordt
MOOOIIIII!! Daarnaast zullen ook de vloeren in alle
toiletten nog worden aangepakt.

Welkom aan….
Ibrahim, Honey en Emmelie zijn bij ons
op school begonnen. E en gezellige
en leerzame tijd bij ons op school gewenst.

Verjaardagen...
Deze maand zijn de volgende
leerlingen jarig
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Alvast gefeliciteerd!
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Work hard no excuses!

Vrijdag 3 april: Grote Peuter Dag

Om ouders en hun kinderen te helpen een school te
kiezen, zet OOZ vrijdagochtend 3 april tussen 9.00 en
11.30 uur de deuren open van al haar basisscholen in
Zwolle en regio. Op deze ochtend kunnen peuters beleven hoe het is om straks naar de basisschool te gaan,
en ouders kunnen zich zo uitgebreid laten informeren
waardoor er een fijne en goede school gekozen kan
worden die helemaal bij het kind past. Een belangrijk
moment dus voor peuters en hun ouders die op zoek
zijn naar een basisschool!
Ouders met peuters zijn natuurlijk ook welkom op OBS
De Vlonder en OBS Het Palet. Zou u buren/kennissen
willen attenderen op de mogelijkheid om kennis te komen maken met de beide openbare scholen in Hattem?
Website: www.grotepeuterdag.nl
Facebook: https://www.facebook.com/GrotePeuterDag
Twitter: https://twitter.com/GrotePeuterDag
You Tube: https://youtu.be/sOJpl9CkH6A

Aanmelden broertje(s)
en/ of zusje(s)
In verband met de formatie planning
voor volgend schooljaar willen we
graag weten of er volgend schooljaar
nog broertje(s) en/of zusje(s) thuis zijn,
die 4 jaar worden en onze school
gaan bezoeken. We willen u vragen
om niet te lang te wachten en ze alvast aan te melden. Het inschrijfformulier kunt u via de website downloaden.

Wat doet Juf Annet eigenlijk?
Afwisselend, leuk en interactief!
Dat is hoe ik mijn functie ervaar.
Wat doe ik?
Na de toetsen in januari en juni bespreekt Christina met de leerkrachten welke kinderen(van groep 1 t/m 8) in aanmerking
komen voor extra uitdaging/ondersteuning. Dat kan op allerlei
gebieden: rekenen, spelling, taal woordenschat maar ook op het
gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. Waarbij mijn jarenlange ervaring als leerkracht goed van pas komt……
Door in kleine groepjes te werken kun je de kinderen veel
gerichte aandacht geven, dit ervaren ze zelf ook:
“ik leer dingen die ik anders niet had gekund- fijn om hier te werkenmeer aandacht, grappig dat juf soms ook fouten maakt- rustiger
en daardoor betere concentratie”.
Maar de meningen zijn verdeeld, als ik de kleuters vraag wat ze bij
mij doen geven ze als antwoord: “luisteren” en na doorvragen van
mij “en wat nog meer?” “stil zijn”. “En leren jullie ook nog iets?”
“Ehhhhhh, nee!”
Er ontstaan regelmatig leuke gesprekken. Het is fijn om te zien dat
de kinderen steeds meer zelfvertrouwen ontwikkelen en de leerkrachten ontlast worden.
Dit alles wordt terug gekoppeld en overlegd met de desbetreffende leerkracht die de eindverantwoording houdt.

Week voor de gezonde jeugd

