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

Welkom aan….

We zijn weer goed gestart na de herfstvakantie.
De gesprekken waarin de sociaal emotionele ontwikkeling centraal stond, hebben inmiddels plaatsgevonden. Deze konden gelukkig weer live gevoerd worden.

Chelsea is bij ons op school begonnen!
Veel leerzame en gezellige jaren bij
ons op school gewenst.

Na dinsdagavond letten we met elkaar weer goed op
de 1,5 meter en we laten ons testen bij verkoudheidsklachten. U heeft al gemerkt dat het vervangingsprobleem groot is. We proberen het zo goed mogelijk op
te lossen, maar het komt steeds vaker voor dat er geen
vervangers meer zijn.
We zullen u hierover zo tijdig mogelijk via de Kwiebapp
informeren en ik hoop op uw begrip in deze situaties.
De voorbereidingen voor Sint en Kerst zijn alweer in
volle gang. Hoe het feest er precies uit gaat zien bepalen we t.z.t. en zullen u hierover dan informeren.
Personeel
Juf Anouk is bij ons gestart in groep 3/4 op de vrijdagochtenden. Welkom Anouk, een fijne tijd op De Vlonder!

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

Mualla

11 november

Brian

12 november

Oġuzhan

19 november

Liza

24 november

Cemile

26 november

Siem

30 november

Anne-Sophie

Voor nu een goede herfstmaand!

Hartelijke groet, Conny Wencker

Gefeliciteerd
allemaal!

Inzet NPO gelden
Bouw is een online programma dat kinderen ondersteuning biedt bij het beginnend leesproces en het leren
voorstellen……
lezen. ErEven
kan vanaf
mei in groep 2 mee gestart worden. Het is web-based, dus er kan thuis ook geoefend worden!
Het programma helpt met lezen en spellen. Kinderen krijgen met Bouw passend leesonderwijs in lessen voor
het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof.
Voorbeeld van lessen:

Waar vind ik de
toestemmingsvragen?
Voor de herfstvakantie is u gevraagd om
wel/geen toestemming te geven voor het
gebruik van o.a. beeldmateriaal van uw
kind(eren). Als u dat nog niet gedaan heeft,
zou het fijn zijn als u dit alsnog wil doen. Zo
krijgen de leerkrachten een goed overzicht
van wie wel en wie niet op de foto mag.
Als het goed is, heeft u als ouder op de tijdlijn
in Kwieb deze melding zien verschijnen. Dit
zijn meerdere vragen waarvoor u toestemming of geen toestemming kunt geven. Klik
achter de naam van uw kind op bekijken om
direct naar de toestemmingsvragen te navigeren en uw antwoord te geven.
Ook kunt u als ouder te allen tijde de toestemmingsvragen bekijken en aanpassen.
De toestemmingsvragen vindt u bij Uw profiel > Uw kinderen. U klikt vervolgens op het
kind waardoor er extra opties verschijnen.
Hier klikt u op Privacy.

Op school worden de kinderen begeleid door juf Gizella en juf Rosalie, dat kan eventueel ook door oudere
leerlingen. Het programma houdt bij wat er is geoefend, welke vooruitgang is gemaakt en het past zich aan
het tempo van de leerling aan.
Aan de hand van toetsen wordt bepaald wat een leerling beheerst en of herhaling van een bepaalde stof
nodig is. Hoe mooi is dat!! Er wordt dus altijd gewerkt op het niveau van de kinderen. De toetsen worden altijd
door de juf die begeleidt, afgenomen.

Zolang geen enkele ouder van het kind de
toestemmingsvraag
heeft
beantwoord,
geldt het antwoord 'geen toestemming'.
Wanneer 1 ouder van het kind de
toestemmingsvraag
heeft
beantwoord,
geldt dat antwoord. Wanneer meerdere
ouders de toestemmingsvraag hebben
beantwoord, geldt alleen "toestemming"
wanneer alle ouders met "toestemming"
hebben beantwoord, in alle andere gevallen
geldt "geen toestemming".

Steunouder
Laagdrempelige hulp voor ouders
Kinderen grootbrengen is een hele klus. Voor alle
ouders is het fijn om dat niet alleen te hoeven
doen. Maar niet iedereen krijgt een helpende hand
toegestoken als hij of zij die nodig heeft.
In Hattem helpt Stichting welzijn Hattem deze gezinnen met Steunouder. Steunouders zijn volwassen
vrijwilligers die één of twee dagdelen per week optrekken met een kind. Ze geven een kind, binnen
hun eigen (gezins)leven, een vertrouwde plek waar
het welkom is en kind kan zijn. Daarmee krijgen ouders ruimte om op adem te komen.
Training
Voordat steunouders beginnen is er een kennismakingstraject met een training boordevol tips
en handvatten. En in het hele traject blijft een coördinator beschikbaar om op terug te vallen bij vragen of problemen. De steunouder-coördinator matcht vraag en aanbod zorgvuldig, zodat steun- en vraagouder goed bij elkaar passen.
Natuurlijk is het wennen over en weer. Daarom is
er altijd eerst een wenperiode waarin iedereen elkaar leert kennen en het vertrouwen kan groeien.
Nieuwsgierig of Steunouder iets voor u is, of zou u
zelf steunouder willen worden? Dan kom ik graag
met u in contact!
Meer informatie over steunouder kunt u vinden op :
www.steunouder.nl/Hattem
Of u kunt contact opnemen met Susanne Berends
van Stichting welzijn Hattem, Steunouder Hattem,
038-4432881/06-12530048 of mail naar susanneberends@swhattem.nl

Week van de motoriek
van 1-5 november

Even voorstellen

(https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/event/weekvan-de-motoriek/)

Mocht u als ouders willen doorpraten over dit onderwerp of
vragen hebben over de motorische ontwikkeling van hun
kind, dan kunt u per mail contact opnemen met Nicole ten
Have (n.tenhave@ggdnog.nl)

Mijn naam is Randy van Boven,
ik ben 17 jaar oud en ik woon in
Hasselt. Mijn hobby's zijn skateboarden en uitgaan met vrienden. Wat mij zo leuk lijkt aan dit
werk is omdat ik erg goed met
kinderen om kan gaan en het
erg leuk vind om ze te helpen.
Ik ben op de maandag en dinsdag en af en toe een hele week
in de groep! Dit hele schooljaar
zal ik bij de kleuters zijn.

