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Vanuit de directie 
 
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. Voor de carnavalsvakantie wordt alles opgeruimd. 
 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Al in januari wordt er op directie niveau 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 8 Marscha, verkeersles Moergestel 

 

Formatie volgend schooljaar 

Zodra er zicht is op de instroom van leerlingen gaat de directie aan de slag met de 

indeling van de groepen. In de maand juni worden de leerkrachten over de groepen 
verdeeld. Zodra dit, intern, duidelijk is wordt de groepsbezetting naar ouders 

gecommuniceerd. De samenstelling van de nieuwe groepen 3 wordt ook dan pas, in 

overleg met de groepsleerkrachten en de intern begeleider, besproken en naar ouders 

gecommuniceerd. 
 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs 

In het kader van de ontwikkelingen van de gezonde school mogen we weer een 

vakleerkracht bewegingsonderwijs benoemen. Op 26 januari is juffrouw Paula weer 
gestart als vakleerkracht op de dinsdag. De lessen op de donderdag worden door meneer 

Thijs gegeven, hij is bezig met zijn opleiding bewegingsonderwijs. 



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. 

Vragenlijsten ouderbetrokkenheid 

In de bijlage van deze nieuwsbrief kunt u de uitslag van de vragenlijsten rondom 
ouderbetrokkenheid vinden. Door middel van zowel grafieken als tekst is de informatie 

voor u in beeld gebracht. Mocht u hierover nog vragen hebben kunt u contact opnemen 

via m.kuijpers@stgboom.nl.  

 

Groep 8 Joyce, klasse foto 

Rapporten en oudergesprekken 

Alle leerlingen brengen op 3 februari hun rapport mee naar huis. 

U kunt vanaf maandag 1 februari intekenen voor een oudergesprek.  

De lijsten hangen in de gang beneden naast de speelzaal. 
 

Naschoolse voorleesactiviteit voor kleuters en peuters 

In de bijlage vindt u een inschrijfformulier waarmee u kleuters kunt aanmelden voor deze 

naschoolse activiteit. 

 

Vanuit de groepen 

Aan alle ouders van groep 5! 
Wij willen graag na de carnavalsvakantie gaan starten met het fietsen naar de gym i.p.v 
wandelen. Dan hebben we namelijk extra veel tijd voor de gymles. Dus graag op dinsdag de 
fietsen mee! 
Nog iets over de gym; we merken dat er steeds meer kinderen geen gymschoenen 
aantrekken. De kinderen geven aan dat ze er geen hebben of dat ze te klein zijn. Het zou fijn 



zijn als iedereen weer even controleert of alles nog past en compleet is! 
Groetjes van de juffen van groep 5! 

Vanuit de zorg 
 
Toetsen groep 3 t/m 8 

 
Meten is weten. Dit motto geldt ook voor het basisonderwijs. Bij het opbrengstgericht 

werken en de kernvakken taal en rekenen zijn toetsen een belangrijk instrument om de 

ontwikkeling van leerlingen te volgen, het onderwijsaanbod daarop af te stemmen en de 

effecten van het onderwijs te meten. Scholen leggen met de toets gegevens 
verantwoording af  aan ouders en de Onderwijsinspectie. 

Op de Vonder gebruiken we daarvoor methode gebonden toetsen, die afgenomen worden 

nadat een bepaalde vaardigheid gedurende enkele weken geoefend is (2 tot 3 weken). 

Daarnaast gebruiken we Cito-toetsen, welke 2 keer per jaar afgenomen worden. 
 

Op het rapport van uw kind wordt in een punt (of voldoende, onvoldoende) weergegeven 

wat uw kind voor de methode gebonden toetsen gemiddeld gescoord heeft in het 

afgelopen half jaar. Daarnaast is er een bijlage toegevoegd met daarop de resultaten van 

de Citotoetsen die in januari zijn afgenomen. In de meeste gevallen komen die in grote 
lijnen met elkaar overeen, maar er kunnen echter ook verschillen optreden. 

In het onderstaande schema hebben we de verschillen tussen de beide toetsen naast 

elkaar gezet, zodat het voor u duidelijk wordt waarom de resultaten uiteen kunnen lopen. 

 

Methode gebonden toetsen 

 

CITO-toetsen 

Meten onderdelen van vaardigheden die 

net aan bod zijn geweest. 

Meten een vaardigheid als geheel. 

Zijn veelal beheersingstoetsen, wat wil 

zeggen dat de meeste leerlingen de toets 
vrijwel foutloos moeten kunnen maken. 

Helpt de leerkracht om in te schatten 

welke aangeboden kennis en vaardigheid 

wel of niet beheerst wordt. De 

methodetoets toetst alle onderdelen van 
het onderwijsprogramma in kleine stapjes 

en diagnosticeert welke extra 

ondersteuning of uitdaging wenselijk is. 

Zijn vaardigheidstoetsen, die opgaven 

bevat van uiteenlopende 
moeilijkheidsgraad. Dat zijn niet alleen 

opgaven passend bij de groep waarin de 

leerlingen zitten maar ook opgaven die 

beduidend moeilijker of makkelijker zijn. 

Zo komen verschillen tussen leerlingen 
naar voren en wordt ook duidelijk welke 

leerlingen iets extra’s aankunnen. 

Heeft doorgaans geen landelijke 

vergelijkingsnorm. De methodemakers 

formuleren hier zelf de richtlijnen, 
bijvoorbeeld dat de beheersing voldoende 

is als 8 van de 10 vragen goed zijn 

beantwoord. 

Zijn landelijk genormeerd. Ze worden bij 

een grote groep kinderen afgenomen om 

zo een landelijke verdeling van de scores 
vast te stellen. De leerkracht kan de toets 

uitslagen gebruiken om vast te stellen hoe 

een leerling scoort ten opzichte van 

leeftijdgenoten. 

 

 

 

 

 

 



Vanuit de gezonde school 

Fruit is stoer! 

Het belang van fruit is enorm. Het bevat relatief weinig calorieën en er zitten veel 

voedingsstoffen in. Probeer je kind te stimuleren om zoveel mogelijk verschillende 

soorten fruit te eten. Het is de beste manier om alle verschillende soorten vitamines en 

vezels binnen te krijgen. Ook is wetenschappelijk aangetoond dat als je veel fruit eet de 

kans op hart- en vaatziekten aanzienlijk kleiner is dan wanneer je het niet eet.  

Genoeg redenen dus om je kind fruit mee te geven naar school. Vind jouw kind fruit 

maar suf en wil het liever een koek mee net als de rest van de klas? Juist dan is het pas 

stoer als jouw kind een coole ninja banaan of indiaan appel of chinees mandarijntje bij 

zich heeft! Die zijn er geen duizend in een dozijn.  

Van K-3, Plop of weet ik veel wie zijn honderden producten te vinden.   

Laat je kind zijn/haar fruit tekenen of laat het als iets superstoers versieren. 

Zeker weten dat iedereen dat zo wel wil.  

Wedden? Wedstrijdje doen in de klas wiens fruit het meest stoer is?  

 

Groep 5 Jamy, Geschiedenis Prehistorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vanuit de bibliotheek 
 
Berichtjes uit de Bibliotheek op School 

 

 
 

Gratis (voor)leesapp  

Voor beginnende lezers is er de gratis leesapp: Daar komt aap. Deze is ook geschikt als 

voorleesapp. Grappig verhaal dat draait om gek doen! 

 

 
Groep 3 Angela en Kim, Geschiedenisproject 



Kalender 

Do     28 jan. Studiedag Alle leerlingen vrij 

Vrij    29 jan.  

Za     30 jan.   

Zo     31 jan.  

Ma      1 feb. Leerlingen van de groepen 1-2 vrij 

Inschrijven oudergesprekken 

Di       2 feb. Inschrijven oudergesprekken 

Woe    3 feb. Rapporten mee naar huis 

Inschrijven oudergesprekken 
Voorstellingen Mad science 

Do      4 feb. Inschrijven oudergesprekken 

Vrij     5 feb. Carnaval op school   

Leerlingen van de groepen 1-2 naar school 

Za      6 feb. Start carnavalsvakantie 

Zo      7 feb.  

Ma      8 feb.  

Di       9 feb.  

Woe   10 feb.  

Do     11 feb.  

Vrij    12 feb.  

Za     13 feb.  

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



Vanuit de parochie 

                                            

 
 

Op de website 

 

Enquête resultaten 

Inschrijfformulier voorlezen peuters en kleuters Waterhoef 2016 

 

 

 
Groep 5 Jeske, Voorleeswedstrijd 

http://www.bsdevonder.net/media/125206/enquete-resultaten.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/125207/inschrijfformulier-voorlezen-peuters-en-kleuters-waterhoef-2016.pdf

