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

Maart

Terwijl ik dit schrijf, schijnt het zonnetje en is het
alweer maart! We kunnen weer heerlijk buitenspelen met en door elkaar. Ik zag maandag dat
er weer samen (alle BB- groepen Vlonder/Palet)
gevoetbald werd, heerlijk toch?!
Zoals u weet gaan we wat Corona betreft de
goede kant op en mag en kan er steeds meer.
Helaas hebben we nog steeds met een invallers
tekort te maken. Ik hoop dat ik het invalprobleem de komende tijd zo goed mogelijk op
kan vangen.
De afgelopen week hebben de rapportgesprekken weer plaatsgevonden. Fijn dat u aanwezig kon zijn en u weer op de hoogte bent van
de ontwikkelingen van uw kind.
Afgelopen dinsdag zijn er muzieklessen in de
groepen 2 en 3 en kickbokslessen in de groepen
5 t/m 8 gestart. Deze activiteiten kunnen we
aanbieden vanuit de NPO (Nationaal Plan Onderwijs) gelden. Erg fijn voor de leerlingen!
Wat ook fijn is, is dat juf Saskia op woensdag
weer op school is en zij weer Robotica en programmeerlessen gaat geven.
Een goede maand maart... Laten we hopen
dat het in de wereld rustiger mag worden en
dat het voorjaar overal zijn intrede mag doen.

Met hartelijke groet,
Conny Wencker

Verjaardagen
13 maart

Mohamad

31 maart

Tim

Outdoor 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
De jongens van groep 7/8 hebben gewonnen met zaalvoetbaltoernooi.
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!

En de winnaars zijn…

Met sportieve groet,
Cynthia Huiskes

Work hard no excuses!

Vacature MR

Larissa neemt afscheid van De Vlonder, zij verhuizen naar Zwolle. Zij zal
ook afscheid moeten nemen van
de medezeggenschapsraad (MR).
Hiermee ontstaat er dus een vacature voor de oudergeleding van de
MR en zijn we per direct opzoek
naar een nieuw lid.
In de MR zitten 3 ouders en 3 personeelsleden. De MR wordt betrokken
bij het beleid van onze school. De
school/directie vraagt advies of instemming aan de MR voordat een
besluit kan worden genomen.
Heeft u interesse? Laat het z.s.m. weten en stuur een mail naar Conny:
c.wencker@ooz.nl

ClubExtra!
ClubExtra is een beweegmoment voor
kinderen die moeite hebben met bewegen.
Ze zijn misschien niet zo snel als andere kinderen,
begrijpen de spelregels niet en zijn vaak bang
om iets verkeerd te doen.
Voor deze kinderen is bewegen erg goed en
bij ClubExtra proberen we ze daarmee te helpen.
Kijk voor meer informatie op onze website:
www.hubhattem.nl/club-extra/
Interesse of vragen? Neem contact op met
Jesse jbroekhuis@hubhattem.nl

