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Juli 2022
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Musical groep 7/8

Laatste schooldag;
Kinderen om 12.15 vrij

18 t/m 26 augustus Zomervakantie
29 augustus
Eerste schooldag

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

Welkom aan….

Is dit dan echt alweer de laatste nieuwsbrief? En duurt dit
schooljaar echt nog maar twee weken .... Dat de tijd
vliegt, zie ik maar als een goed teken.

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

De komende twee weken staan er afscheidsfeestjes, de
musical en het teamuitje op het programma. Weken
waarin we beseffen dat het fijn was om samen in de klas
te zitten en dat we dit zullen gaan missen. Daarnaast kijken we ook vooruit en gaan we wennen in de nieuwe
klas bij de nieuwe juf. Dus de gebruikelijke lach en traan
zullen ook nu weer voorbijkomen, niets mis mee!

Verjaardagen...

In het kader van alles wat er geregeld moet worden, zijn
we goed op weg. De groepsbesprekingen hebben
plaatsgevonden, de groepsverdeling staat in deze
nieuwsbrief, de rapporten zijn meegegeven en u heeft
een laatste gesprek gehad met de leerkracht om het
jaar af te ronden.
Volgend jaar zullen we weer met vier combinatieklassen
gaan werken, één klas voor de Oekraïense leerlingen
van gr 3 t/m 8 en twee groepen van Het Palet. We maken er ook dan weer een mooi schooljaar van.
Het NPO-plan (Nationaal Plan Onderwijs) is in de maak
en zal aan de MR worden voorgelegd voor instemming.
De extra gelden zullen ook komend jaar weer ingezet
worden voor o.a. extra hulp aan onze leerlingen, lessen
robotica en diverse materialen voor de kinderen.
Voor nu wil ik u hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid
bij onze school en wens ik u allen goede laatste schoolweken en voor daarna ..... een heel goede zomervakantie.
Graag tot ziens bij één van de activiteiten!
Met hartelijke groet,
Conny Wencker

Deze maand zijn de volgende
leerlingen jarig:

4 juli

Költekin

7 juli

Brent Jorne

12 juli

Davyd

23 juli

Roman

24 juli

Esmee

30 juli

Sergiy
Precious

Gefeliciteerd
allemaal!

Outdoor
Groepsverdeling
training in Hattem
schooljaar 2022-2023
Start het nieuwe jaar sportief voor maar €4,- per
Groep 1/2
Juf Maaike
training!
Deze outdoor training kan gezienJuf
worden
Mary als een
hippe bootcamp training. Je sport lekker buiten
Groep
Juf je
Suzanne
alleen
en/of3/4
in een groep, waarbij
in je eigen
tempo en intensiteit mee kunt doen.
Geen verbeJuf Anouk
ten gezichten. Deze training is fun en functioneel.
Groep 5/6
Marjolein
We werken
aan uithoudings- en Juf
doorzettingsvermogen, aan rompstabiliteit en de
Juf juiste
Saskia manier
van bewegen. Ook personal training is mogelijk
Groep
Juf Cosytha
zie de
site 7/8
met de sportieve filmpjes
en foto’s
www.outdoortraininghattem.jouwweb.nl.
Passend Onderwijs
Juf Annet
Hopelijk zie ik je snel tijdens een training!

Ma en dinsdag
Woe, do, vrijdagochtend
Ma t/m donderdag
Vrijdagochtend
Ma t/m woensdag

herfstvakantie

17 t/m 21 oktober ‘22

Do en vrijdag

Kerstvakantie

26 dec t/m 6 jan ‘23

Ma t/m vrijdag

Voorjaarsvakantie

27 febr t/m 3 mrt ‘23

Goede vrijdag

7 april 2023

Tweede Paasdag

10 april 2023

Meivakantie

24 apr t/m 5 mei 2023

Juf Gizella

Met sportieve groet,
Oekraïense klas/leerlingen
Cynthia Huiskes

Vakantierooster
schooljaar 2022-2023

Juf Viktoriia, juf Romy
Juf Anouk, juf Amy

Work hard no excuses!

Zoals u weet hebben we sinds maart Oekraïense kinderen opgevangen, dit is inmiddels uitgegroeid tot een
aparte klas. De leerlingen maken ook onderdeel uit van de groep waarin ze qua leeftijd zitten. Samen met
deze groep doen ze o.a. de sociale activiteiten. Daarnaast krijgen ze gezamenlijk les van Viktoriia, Romy, Amy
en Anouk. Zoals het er nu uitziet blijven ook na de zomervakantie de Oekraïense leerlingen bij ons op school.
Juf Saskia zal ook volgend schooljaar op woensdag gelukkig weer lessen programmeren en robotica geven.
Ook zullen er volgend schooljaar weer twee groepen van Het Palet bij ons inwonen. Dit jaar zullen dit groep 6/7
en groep 7 zijn. Juf Jessica (een bekende voor de leerlingen), juf Monika (LIO) en meester Peter zullen volgend
jaar
bij ons team horen, fijn!

Hemelvaart + dag erna 18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

24 juli t/m 1 sept 2023

Schoolreis!
Beste ouders/verzorgers,
Het duurt nog eventjes, maar het is gepland!
Op dinsdag 13 september gaan we op schoolreis.
We gaan met groep 3 t/m 6 naar Dinoland in Zwolle.
Alles wordt duurder, helaas ook het schoolreisje. Daarom hebben wij dit jaar besloten om dichtbij huis te blijven, zodat de kosten laag blijven. Om ervoor te zorgen dat wij volgend jaar wel met de bus kunnen, wordt
er € 25,00 van u gevraagd. Het geld wat ‘over’ is wordt bij het schoolreisje van het jaar erop gedaan.
De kinderen worden om 9:45 uur bij Dinoland verwacht. De leerkrachten zullen daar aanwezig zijn om de kin
deren op te vangen. U kunt de kinderen om 15:00 uur weer ophalen op de parkeerplaats bij Dinoland. Mocht
het ophalen een probleem zijn, wilt u dit aangeven bij de groepsleerkracht?
Als u kinderen hebt die naar de BSO gaan, wilt u dit dan aan ons doorgeven?
Tussen de middag eten we een patatje met mayonaise, drinken en een ijsje. Voor de rest van de dag kunt u
uw kind brood, wat lekkers en drinken meegeven.
Mochten er bijzonderheden zijn die voor ons van belang zijn om te weten (denk aan: medicatie, allergieën,
etc.), wilt u dat dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind?
De kosten voor de schoolreis bedragen € 25,00,- per kind. Wanneer u een automatische incasso heeft, wordt
er in augustus een eerste incasso afgeschreven. Heeft u deze niet wilt u het bedrag dan overmaken op IBAN:
NL06INGB0001560642 op naam van: Stichting beheer oudergelden obs De Vlonder. Onder vermelding van de
naam van uw kind(eren) en de groep(en)? In termijnen betalen is geen probleem, wilt u ook dit aangeven bij
de leerkracht?
Mocht dit problemen opleveren, dan kunt u contact opnemen met Conny Wencker.
Met vriendelijke groet,
Team van de Vlonder

