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Het team van de Vonder wenst alle ouders/verzorgers en kinderen 

een heel goed en gezond 2016! 
 

 

Vanuit de directie 
 
Hoofdluiscontrole 

Op maandag 4 januari is er weer een hoofdluiscontrole geweest. Gelukkig was de hele 

school hoofdluisvrij! Wilt u wel steeds zelf blijven controleren en mocht u hoofdluis 

constateren dan graag doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind. 

De volgende hoofdluiscontrole is op de maandag na de carnavals vakantie 

 

Gevonden voorwerpen 

In de ruimte naast de voordeur staat een bak met gevonden voorwerpen. In deze bak 

liggen broodtrommels, bekers en diverse kledingstukken. (ook jassen) Mocht u iets 

missen, kijk dan eens in deze bak. Aan het einde van de maand januari wordt alles 

opgeruimd. 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Al in januari wordt er op directieniveau gewerkt aan de planning voor het volgende 

schooljaar. Om te berekenen hoeveel kleutergroepen we volgend schooljaar moeten 

inzetten is het fijn om te weten op hoeveel aanmeldingen we kunnen rekenen. 

Daarom het vriendelijk verzoek aan ouders om de kinderen die in het schooljaar 2016-

2017 vier jaar worden nu al aan te melden. 

 

 
Groep 1-2 Elly en Majella, Kerstviering 



Ouderbetrokkenheid 

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijsten omtrent ouderbetrokkenheid. Een 

groot gedeelte van de ouders heeft gereageerd waardoor we nu verder kunnen met het 

verwerken van de gegevens. Tijdens de studiedag van 28 januari zal het team hiermee 

verder gaan. Na deze studiedag vindt u de resultaten van de enquête bij de nieuwsbrief.  

 

Gezonde school/Gezonde voornemens 

De Vonder heeft zeker gezonde voornemens. Er gaat een werkgroep Gezonde School van 

start. U gaat hier meer over horen en lezen.  

We hopen echter dat u ook meedoet met onze gezonde voornemens. We bedoelen 

hiermee dat u uw kind een stuk fruit mee geeft voor in de pauze, dat de broodtrommels 

van uw kinderen gevuld zijn met gezonde boterhammen en dat u uw kind een 

acceptabele traktatie laat rondgaan met zijn/haar verjaardag. Denk bij gezonde 

boterhammen aan de bruine boterhammen met bijvoorbeeld mager beleg zoals kipfilet, 

smeerkaas of als er toch zoet gegeten wordt pak dan bijvoorbeeld appelstroop. Zit ook 

suiker in maar zijn natuurlijke suikers en er zit veel ijzer in. Voor meer tips verwijs ik 

jullie graag naar de bijgevoegde folder die met de nieuwsbrief meegestuurd is.  

 

 

 
Groep 1-2 Elly en Majella, Thema muziek 

 

 

Carnaval 

Op maandag 1 februari zijn alle kinderen van de groepen 1-2 vrij. Ze komen in deze 

week op vrijdag 5 februari de hele dag naar school in verband met de viering van 

carnaval. Op vrijdag 5 februari vieren we met de hele school weer ons jaarlijks 

terugkerend carnavalsfeest. 

Alle kinderen mogen vanaf 8:30 uur verkleed op school komen. 

’s Ochtends zal er een (les)programma in de klas zijn. 

’s Middags, om 13:00 verzamelen de groepen 3 t/m 8 buiten, op het schoolplein. Zij 

lopen samen naar den Boogaard. Leerlingen uit de groepen  1 en 2 verzamelen in hun 

eigen klas, zij wandelen om 13:15 naar den Boogaard. 

Het is fijn als de kinderen geen losse attributen meebrengen zoals zwaarden, mutsjes, 

etc. Papieren serpentine mag wel.  

In den Boogaard zal tot 15:00 een programma zijn. Vervolgens lopen we allemaal samen 

terug. De leerlingen kunnen om 15:15  op school opgehaald worden. 

 



Informatie vanuit de Intern Begeleiders (IB’ers) 

In de laatste 3 weken van januari worden in de groepen 3 t/m 8 de Citotoetsen 

afgenomen. Deze worden zoveel mogelijk op de ochtenden ingeroosterd. Aan de ouders 

verzoeken we om in die periode zo weinig afspraken te plannen bij orthodontist etc. 

De leerkracht kijkt deze toetsen na en indien nodig maakt de leerkracht ook een 

foutenanalyse. Aan de hand van deze gegevens gaat de leerkracht over tot het aanvullen 

van het groepsoverzicht. In dit groepsoverzicht noteert de leerkracht van elk kind welke 

stimulerende en belemmerende factoren een rol spelen bij het leren.  

Maar ook wordt er van elk kind genoteerd hoe het kind het beste leert. Hieronder 

verstaan we handreikingen zoals: 

Heeft behoefte aan duidelijkheid, regels en deze consequent toepassen 

Behoefte aan herhaling en tijd om de stof eigen te maken 

Veel sturing geven bij de weektaak 

Voorbespreken en herhalen van spannende situaties 

Rustige werkplek, uit de buurt van de vrienden 

Ruimte geven om de energie kwijt te kunnen 

Na laten vertellen wat nu precies de opdracht is.  

Dan wordt er verder per vakgebied aangegeven welke aanpak voor het kind de beste is. 

Aanpak 1 is voor de kinderen die instructieafhankelijk zijn, aanpak 2 is voor de kinderen 

die instructiegevoelig zijn en aanpak 3 is voor de kinderen die instructieonafhankelijk 

zijn. Daarnaast zijn er nog kinderen die behalve in aanpak 1 ook nog in aanpak 4 komen. 

Zij krijgen dan extra instructie en oefening met betrekking tot eerder ontstane hiaten in 

de stof. 

 

 
Groep 6 Sandra en Barend, Schaatsen 



In het rapport  wat op 3 februari mee gaat zult u deze aanpakken ook per vakgebied 

genoteerd zien, waarna dit op de ouderavond door de groepsleerkracht verder toegelicht 

kan worden. Met informatie vanuit uw kant kan de leerkracht na deze ouderavond  de 

onderwijsbehoeften van uw kind nog wat aanpassen. 

Eind februari, begin maart heeft de groepsleerkracht  dan nog een leerlingbespreking 

met de IB’er om de onderwijsbehoeften eventueel nog verder aan te scherpen. 

Bij de kleuters worden geen Cito’s afgenomen. Zij krijgen op 3 februari hun portfolio mee 

waarin een uitdraai zit van het OVM (het OntwikkelingsVolgModel). 

Ook de kleuterleerkrachten passen hun groepsoverzicht aan en hebben een 

leerlingbespreking met de IB’er. 

Bregje Klinckenberg (IB’er groep 1-2-3) 

Sini van de Schoot (IB’er groep 4-5-6) 

Barend Doedee (IB’er groep 7-8) 

 
Groep 6 Sandra en Barend, Kerstdiner 

Vanuit de groepen 

Oproep van groot slakkenbelang! 

Onze slakken ( waarschijnlijk kent u ze wel?!) zijn toe aan ‘een nieuw huis’… Nou ja… Dát 

dragen ze natuurlijk op hun rug… Dus beter gezegd: Het gaat om hun onderkomen in 

onze groep –de slakkenbak- die z’n beste tijd écht heeft gehad. 

Hij begint scheuren te vertonen. 

Natuurlijk is het het gemakkelijkst, om een spiksplinternieuwe in de winkel te kopen; 

echter… Die zijn best kostbaar. 

Bovendien zou het jammer zijn, als we via deze weg iemand kunnen vinden die zegt: 

“Had dat dan gezegd! Ik heb er nog eentje staan, die je gewoon kunt hebben!” 

Het gaat om een doorzichtige, plastic bak; met deksel met gaatjes… Een ‘dierenbak’ dus. 

Mag best hier en daar een krasje of zo hebben… Dat maakt onze slakken niet veel uit 

denken wij! 

Kunt en wilt u ons helpen? Neem dan a.u.b. contact op met onze juf, juffrouw Helga van 

de kleuters. 

 



 

Dank u wel alvast voor het meedenken en meezoeken… Glibberige groetjes van de 

kleuters………………………… 

 

 
Groep 8 Joyce, Kerstdiner 

 

Vanuit de groepen 8 

Om ouders tijdig te informeren nu alvast het programma voor de kinderen van de 

groepen 8 in de laatste 2 schoolweken: 

 

Musical: 

dinsdag 12 juli middag: oefenen in Boogaard 

woensdag 13 juli ochtend: voorstelling voor de kinderen van de school,  

woensdag 13 juli middag: voorstelling genodigden (opa’s en oma’s) 

woensdag 13 juli avond: voorstelling ouders & aansluitend borrel op school 

donderdag 14 juli: leerlingen om 10.30 uur op school om op te ruimen! 

vrijdag 15 juli: leerlingen groep 8 om 12.00 uur uit 

Laatste schoolweek: 

maandag 18 t/m woensdag 20 juli: afscheidsweek 

donderdagochtend 21 juli: afscheid klas & school, om 12.00 uit 

vrijdag 22 juli: groep 8 vrij,  

 

 
Groep 5 Jeske en Kristel, Karateles 



Kalender 

Do     14 jan.  

Vrij    15 jan.  

Za     16 jan.   

Zo     17 jan.  

Ma     18 jan.  

Di      19 jan.  

Woe   20 jan. Vergadering van de ouderraad 

Do     21 jan.  

Vrij    22 jan.   

Za     23 jan.  

Zo     24 jan.  

Ma     25 jan.  

Di      26 jan.  

Woe   27 jan.  

Do     28 jan.   Studiedag alle kinderen vrij      Volgende nieuwsbrief 

Vrij    29 jan.  

Za     30 jan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vanuit de parochie 

                                            

 

zondag 10 januari 

Oprichtingsviering nieuwe parochie St. Jozef  

De voormalige parochies in Oisterwijk, Moergestel en Haaren zijn per 1 oktober 2015 

door de bisschop samengevoegd tot een gezamenlijke parochie Sint Jozef. 

Aanstaande zondag 10 januari vindt om 10.30 uur in de Petruskerk te Oisterwijk de 

oprichtingsviering plaats van de nieuwe parochie. 

Tijdens deze plechtige eucharistieviering installeert mgr. R. Mutsaerts, hulpbisschop van 

‘s-Hertogenbosch, Francis De Meyer tot pastoor en presenteert hij het nieuwe pastoraal 

team. 

Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Op deze zondag zijn er in 

de andere kerken van de parochie geen vieringen. 

zondag 17 januari 

Gezinsviering  

Zondag 17 januari is er in de kerk om 11 uur een gezinsviering, welke speciaal bedoeld is 

voor kinderen en jonge gezinnen. Het thema van de viering is: “Feest met Jezus en 

Maria”. Het Evangelie van deze zondag gaat over het eerste wonder dat Jezus deed 

tijdens een bruiloft in Kana. 

De viering zal zoals gewoonlijk muzikaal ondersteund worden door ons kinderkoor de St. 

Janszangertjes. Iedereen is van harte welkom! 

Tijdens de viering zullen de doopschelpen uitgereikt worden aan de kinderen die het 

afgelopen jaar in onze kerk gedoopt zijn. De doopouders en dopelingen hebben hiervoor 

een persoonlijke uitnodiging ontvangen. 

Na afloop van de viering is iedereen welkom in het parochiecentrum voor een kopje 

koffie of iets fris. 

Als uw kind het leuk vindt om tijdens een gezinsviering actief betrokken te zijn door 

bijvoorbeeld te lezen, te helpen of mee te zingen, dan kunt u hierover contact opnemen 

met Dorris Rijnen, 06-23101515 

 



Op de website 

 
Groep 1-2 Elly en Majella: Kerstviering 16 dec.2015 

Groep 1-2 Elly en Majella: Thema Muziek 

Groep 6 Sandra en Barend: Schaatsen en Kerstdiner 

Groep 8 Joyce: Kerstdiner 

Groep 8 Joyce: Groepsfoto 

Groep 5 Jeske en Kristel: Karateles 

Groep 3 Nicky en Erica: Opa’s en oma’s op bezoek 

Groep 3 Angela en Kim: Geschiedenisproject  

Groep 8 Marscha: Poster wereldgodsdiensten  

Groep 8 Marscha: Nieuwjaarsreceptie 
 

 
Groep 3 Nicky en Erica, Opa's en oma's op bezoek 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2a-elly-en-majella/kerstviering-16-dec2015.aspx#ad-image-0
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2a-elly-en-majella/gr3-elly-majella-thema-muziek.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-6-sandra-en-barend/schaatsen-en-kerstdiner.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-joyce/gr8-joyce-kerstdiner.aspx
http://www.bsdevonder.net/1356.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-5-jeske-en-kristel/gr5-jeske-kristel-karateles.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-3-nicky-en-erica/gr3-nicky-erica-opas-en-omas-op-bezoek.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-3-angela-en-kim/gr3-angela-kim-geschiedenisproject.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-marscha/gr8-marscha-poster-wereldgodsdiensten.aspx#ad-image-0
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-marscha/nieuwjaarsreceptie.aspx

