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

April
8
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22
25

Grote Peuter Dag

Paasfeest 13.00 – 14.30

Goede Vrijdag;
leerlingen vrij
Tweede Paasdag

Koningsspelen

Meivakantie t/m 6 mei

Schreef ik de vorige nieuwsbrief nog dat we konden
genieten van de zon … vallen nu de sneeuwvlokken
uit de lucht. Het is bijna april en april … doet wat hij
wil!
Zoals u in Kwieb heeft gezien zal er deze week gestart
worden met het schoolplein. De bestrating zal gedeeltelijk worden vervangen en er zal een nieuw
speeltoestel worden geplaatst. Voor een aantal spellen zal een droge ondergrond nodig zijn, dit zal op
een later tijdstip worden aangebracht.

Verjaardagen
1 april

Lauren
Dania

2 april

Zakaria

6 april

Amal

Ook heeft u kunnen lezen in Kwieb dat we de eerste
leerlingen uit Oekraïne op onze school hebben mogen verwelkomen.

Як добре, що ти тут!
Yak dobre, shcho ty tut!
In overleg met de Hattemse basisscholen, de besturen en de gemeente is besloten dat wij op De Vlonder de leerlingen goed kunnen opvangen. Wij hebben de ruimte, de kennis en er komen bij ons op
school vaker tussentijds leerlingen uit diverse landen.
Zoals een leerling heel mooi zei: “Ik snap wel hoe hij
zich voelt, want bij mij was dat ook zo”. We kijken hoe
we de leerlingen zo goed mogelijk kunnen helpen
met vooral de taal. Het is fijn om te zien hoe betrokken alle leerlingen zijn en hoe graag ze willen helpen.
Gelukkig kan ik u mededelen dat het met Juf Saskia
haar energie beter gaat. Ze is steeds vaker op school
te zien.

Welkom aan…
Dania, Eva, Mark , Twan, Timofey en Vira zijn
bij ons op school begonnen!
Een leerzame en gezellige tijd bij ons
op school gewenst!

Volgende week vrijdag is de Grote Peuter Dag.
Mocht u nog iemand kennen die onze school
graag wil leren kennen, geeft u dan door dat
we iedereen graag op 8 april van 9.00 tot 11.30
uur ontvangen.
Voor nu wens ik u een goede maand april.

Avond4daagse
De avondvierdaagse komt er weer aan. Natuurlijk doet De Vlonder ook dit jaar weer mee!
De avondvierdaagse is maandag 16 t/m donderdag 19 mei.
- Groep 1 t/m 4 lopen 5 kilometer

Met koude sneeuw groet,

- Groep 7 en 8 lopen 10 kilometer

Conny Wencker

- Groep 5 en 6 mogen zelf bepalen of ze 5 of 10 km lopen

Het opgave strookje met gepast geld (deelname is 3,50 euro
per kind) kunt u inleveren bij de ouderraad in de hal van de
school op:
Maandag 4 april om 8.30 uur
Donderdag 7 april om 14.30 uur
Maandag 12 april om 8.30 uur
Woensdag 20 april om 12.15 uur
De aanmelding moet uiterlijk op 20 april zijn ingeleverd.
Na deze datum is opgave via school niet meer mogelijk.

NB. De kinderen hebben vandaag deze informatie ook per brief mee
naar huis gekregen.

De oudere leerlingen communiceren
via google translate, wat een uitvinding!

Even voorstellen…
Mijn naam is Richard van der Velden en
sinds eind maart van dit jaar maak ik
deel uit van de Medezeggenschapsraad voor De Vlonder. Op https://obsdevlonder.nl/over-ons/medezeggenschapsraad/ kunt u lezen wat de rol van
de Medezeggenschapsraad is en over
welke zaken u contact met ons kunt zoeken.
Ik ben 46 jaar, getrouwd met Eleonora
en ons zoontje Fabian zit sinds begin van
dit schooljaar in groep 1 van De Vlonder.
Als zelfstandig projectmanager help ik
veelal gemeentes en samenwerkingsverbanden van gemeentes en private
partijen, om grotere bouwprojecten tot
start realisatie te krijgen. Hopelijk kan ik
een bijdrage leveren aan behoud en
verbetering van de kwaliteiten van De
Vlonder.

