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Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,
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We zijn het schooljaar gelukkig weer goed gestart.
Goed ……… wat is dan goed in deze tijd …….. Gelukkig konden we na een welverdiende vakantie
toch weer goed starten.

Schoolfotograaf

Fijn dat de kinderen er allemaal weer zijn en fijn dat
we u weer hebben kunnen begroeten al was het
van een afstandje.

Jantje Beton

Helaas is alles door de Corona nog steeds anders
en hebben we ons met elkaar te houden aan de
richtlijnen van het RIVM en hanteren we nog steeds
het protocol. Het is niet anders. Met elkaar hebben
we de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen
dat we deze situatie onder controle krijgen en houden.

MR-vergadering

Toetsweek 1

Toetsweek 2

Heeft u gezien hoe trots ik op de Vlonder was toen
we geïnterviewd werden door omroep Gelderland
voor radio en TV? Mooi om onze mooie school weer
op de kaart te kunnen zetten!

Voorlichting VO van OOZ
groep 7/8 (o.v.b.)

Personeel

Start Kinderboekenweek:

Naast het vaste team zijn we blij dat er ook weer
verschillende studenten van het MBO actief zijn binnen onze school. Zij stellen zich in een volgende
nieuwsbrief aan u voor.

“En toen?

12 t/m 18 oktober Herfstvakantie
19 oktober
Margedag

Voor nu wens ik ons allen een goed schooljaar. Dat
we met elkaar gezond blijven en genieten van dat
wat er allemaal wel kan!
Hartelijke groet,
Conny Wencker

Welkom aan….
Mohamad, Emily, Esmee, Amna en
Rayan zijn bij ons op school begonnen!
Veel leerzame en gezellige jaren bij
ons op school gewenst.

Verjaardagen...
Deze maand zijn de volgende
leerlingen jarig:

2 sept

Alan

4 sept

Michiel

11 sept

Honey

14 sept

Karim

16 sept

Deacon

21 sept

Sara

30 sept

Thierno

Gefeliciteerd
allemaal!

Even
Outdoor
voorstellen
training in Hattem
Start het nieuwe jaar sportief voor maar €4,- per
training!
Deze outdoor training kan gezien worden als een
hippe bootcamp training. Je sport lekker buiten
alleen en/of in een groep, waarbij je in je eigen
tempo en intensiteit mee kunt doen. Geen verbeten gezichten. Deze training is fun en functioneel.
We werken aan uithoudings- en doorzettingsvermogen, aan rompstabiliteit en de juiste manier
van bewegen. Ook personal training is mogelijk
zie de site met de sportieve filmpjes en foto’s
www.outdoortraininghattem.jouwweb.nl.
Hopelijk zie ik je snel tijdens een training!
Met sportieve groet,
Cynthia Huiskes

Work hard no excuses!

Wecycle actie
Komende week starten we op de
Vlonder ook weer 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 kind de kleine, kapotte elektrische apparaten in
kunt laten doen.

Weer naar school!
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer
10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar
dat ze zelf op de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe
en gaat u dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?

ANWB Fonds

Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag
weer. Zo krijgen kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het
werkt in het verkeer. Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school
is een prima oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het
verkeer niet anders. Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en
zijn ze met hun hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het
verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare,
verkeersdeelnemers.

Het ANWB Fonds helpt lokale initiatieven of
projecten in het hele land met een financiële
bijdrage. Denk bijvoorbeeld aan het verkeersveiliger maken van de schoolomgeving
of de school toegankelijk maken voor mensen met een beperking. Of zit u met een uitdaging met betrekking tot het doorvoeren
van de corona-maatregelen binnen deze
drie thema's? Met de speciale campagne
‘ANWB Fonds helpt je op weg’ steunt het
ANWB Fonds twaalf projecten – één per provincie – met een financiële bijdrage van
maximaal € 10.000 zodat uw plan werkelijkheid kan worden! Aanmelden kan tussen 31
aug en 6 okt. Na een selectie kan iedereen in
Nederland een stem uitbrengen via
www.anwb.nl/anwbfondshelpt op het meest
inspirerende project.

Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en
vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat
kader volgen hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze
kinderen te vergroten.
•

Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.

•

Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen.

•

Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een
bron van gevaar.

•

Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.

•

Laat u niet afleiden, wees alert.

•

Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.

•

Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet
persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.

De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar!

Heeft u ook een idee waarmee Nederland
mobieler, toegankelijker of verkeersveiliger
wordt?

Uit de top 3 per provincie wordt half december door de ANWB Adviescommissie één project in iedere provincie tot winnaar gekozen.
In januari 2021 is de prijsuitreiking.
Stuur
uw
project
in
via
www.anwb.nl/anwbfondshelpt uiterlijk 5 oktober!
Voor vragen mailt u naar: donaties@anwb.nl

Jantje Beton groep 5 t/m 8
Komende week krijgen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een lotenboekje van Jantje Beton
mee naar huis. Bijgevoegd is ook een uitleg voor
u als ouder. De kinderen bepalen samen waar de
klas het geld aan wil besteden.
In de leerlingenraad wordt gesproken over de gekozen besteding.
We verkopen lootjes van De Kleine Jantje Beton
Loterij via machtiging van 9 t/m 23 september. En
online via de Tikkie jij bent ‘m! actie van 9 september t/m 16 november. 50% van de opbrengst is
voor spelen en bewegen op het schoolplein. En
50% is voor projecten van Jantje Beton. Hierbij krijgen kinderen in kwetsbare speelposities extra aandacht. Zoals kinderen met een beperking.
Heeft u nog vragen over de Jantje Beton Loterij?
Kijk dan op www.jantjebeton.nl/loterij.

IKC De Meenthe – Hattem
De zomervakantie is alweer voorbij, de scholen zijn van start gegaan... Wij hopen dat iedereen fijne weken heeft gehad! Terwijl jullie allemaal vrij van school waren, zijn wij op de BSO
met allemaal super coole dingen bezig geweest: we hebben ons lokaal omgetoverd tot minijungle en onder andere een jungle-picknick en een olifantenspeurtocht gedaan. Ook hebben we de school op z’n kop gezet met een potje lasergamen!
Nu houden we op de BSO vooral nog even het vakantiegevoel vast en blijven we de komende 3 weken in de zomersferen. We starten deze week namelijk met het thema
‘nazomeren’: we gaan lekker zomers knutselen, genieten van heerlijke en gezonde zomerse
smoothies, creabea doen met zoutdeeg en gekleurd zand en de natuur in met een natuurspeurtocht!
Tot de volgende keer!
Team BSO De Meenthe

