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Vanuit de directie 

 

Paasvakantie 

De kinderen hebben Paasvakantie van vrijdag 25 maart tot en met dinsdag 29 maart. 

 

Boomplantdag 

Op 16 maart a.s. is deze dag weer een nationaal gebeuren. 

Op onze school gaan we ‘de Vonderappelboom’ in de JOOP-tuin planten. 

Een aantal kinderen uit de onderbouw en een aantal kinderen uit de bovenbouw is hierbij 

aanwezig. 

Het is natuurlijk wél een bijzondere gebeurtenis vandaar dat er voor alle kinderen op 

deze dag een traktatie is en wat zou dat beter kunnen zijn dan een heerlijke appel! 

De échte ‘Vonderappels’ hangen uiteraard ‘binnenkort’ aan onze eigen appelboom! 

 

Nieuwe lay-out Nieuwsbrief 

Beste ouders, 

We gaan voor het versturen van de nieuwsbrief een ander mailprogramma gebruiken. 

Om zeker te weten dat alle ouders die de brief willen ontvangen hem ook krijgen wordt 

hij deze keer tweemaal verstuurd. Namelijk met het oude programma en het nieuwe. 

Willen de mensen die hem maar één keer ontvangen dit melden op het volgende 

mailadres: nieuwsbrief.devonder@stgboom.nl  

Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groet,   

Thijs Smits  
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Week van de lentekriebels 

Vanaf 14 maart wordt er in alle groepen gewerkt aan het project lentekriebels. Dit is een 

project seksuele voorlichting van de GGD. De projecten zijn per leerjaar verschillend, 

aangepast aan het niveau van de leeftijd van de kinderen. Wellicht komt uw kind met 

vragen thuis over wat er in de klas is besproken. U weet nu waar die vragen vandaan 

komen. 

 

Vanuit de groepen 

 
Nieuws vanuit groep 7 

Hallo allemaal, Ik zou het fijn vinden als iedereen samen met mij plastic doppen zou 

sparen voor KNGF hulphonden. De doppen mogen bijvoorbeeld zijn van: fruitsappakken, 

wasmiddel, pindakaas en chocoladepastapotten. 

Bij de hoofdingang staat een kartonnen doos en daar mogen de doppen in maar je kunt 

ze ook inleveren bij groep 7 van juffrouw Anita en meneer Bertrand. Als we 8000 doppen 

hebben gespaard kan er een hulphond opgeleid worden. Ik hoop dat iedereen gaat 

sparen. Dankjewel en groetjes van Fleur Bergman, 
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Nieuws uit groep 1-2 

In onze kleutergroepen zijn we gestart met alweer ons 5de thema: Bloeien en Groeien. 

Hierbij staat onder meer centraal het bloeien van alles om ons heen. De lente staat 

tenslotte voor de deur en we worden omringd door nieuw leven in de natuur. In de groep 

gaan we ook aan de slag met het zelf zaaien. Zo kunnen we goed bekijken hoe dit gaat 

en hoe je daar het beste voor kunt zorgen. We hopen natuurlijk dat we onze producten in 

de schooltuin verder kunnen laten bloeien en verzorgen.  

Daarnaast gaan we ook bekijken hoe we zelf groeien. Van lieve baby naar slimme kleuter 

en wat daar allemaal bij komt kijken.  

Het thema loopt tot en met 21 april.  

In ons themalokaal starten we met een bloemenwinkel. Als u thuis nog kunstbloemen 

heeft of kunstplanten of mooie bloemenafbeeldingen dan zijn we daar erg blij mee. U 

kunt ze afgeven bij juffrouw Elly. U krijgt het terug! 

 

 

 

 

 
 

 
 



Vanuit de zorg 

 
Extra ondersteuning op de Vonder 

 

In de afgelopen periode zijn de leerkrachten van alle groepen druk bezig geweest met 

het aanscherpen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Ook hebben ze voor de 

periode tot juni nieuwe groepsplannen opgesteld voor de kernvakken. 

Daarna hebben zij alle kinderen individueel en de groep in zijn geheel doorgesproken met 

de IB ‘ers in de zogenaamde leerling- en groepsbesprekingen. 

Een belangrijk onderdeel bij het opstellen van de groepsplannen was het vaststellen of 

een leerling extra ondersteuning nodig heeft en in welke vorm. 

 

Op de Vonder kennen we 2 manieren van extra ondersteuning, nl aanpak 1 en aanpak 4. 

Een leerling komt in aanpak 1 wanneer de basisinstructie van de nieuwe stof niet 

toereikend is om deze stof helemaal eigen te maken. De leerling heeft dan naast de 

klassikale instructie nog extra instructie nodig, of moet nog even aan de hand van de 

leerkracht worden meegenomen, b.v. door samen nog enkele sommen te maken. 

Afhankelijk van de methode gebonden toetsen (om de 3 weken) kan de leerkracht 

bepalen of een kind in aanpak 1 komt. 

 

Een leerling komt in aanpak 4 wanneer er nog hiaten zitten in de eerder aangeboden 

stof. Dat kunnen we afmeten aan de Cito toetsen. Wanneer een leerling op deze toetsen 

een score heeft  behaald van IV of V maakt de leerkracht een foutenanalyse. Aan de 

hand van de meest voorkomende fouten stelt de leerkracht een zogenaamd 

herhaalprogramma op. Er wordt dan b.v. gedurende enkele weken op een vast moment 

in de week, gedurende 20 minuten,  extra geoefend op een specifieke spellingcategorie. 

 

Op het rapport staat in de regel aangegeven voor welke aanpak uw kind in aanmerking 

komt. Door de laatste leerlingbespreking is het mogelijk dat er in deze aanpak een 

wijziging is gekomen, met name wanneer het gaan om aanpak 4. 

 

Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht van uw 

kind of bij een van de internbegeleiders. 
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Vanuit de ouderraad 

 
Kledinginzameling 

De ouderraad zamelt in het voorjaar en in het najaar oude kleding in. De opbrengst van 

deze kledinginzameling wordt gebruikt voor activiteiten voor de kinderen. 

U kunt uw oude kleding in afgesloten zakken op school inleveren op 6, 7 en 8 april. 

De zakken kunt u neerzetten, binnen onder de trap in de hal van de hoofdingang. 

 



 

Vanuit de bibliotheek 
 

Berichtjes uit de Bibliotheek op School 

 

 

Makkelijk Lezen  

Je kind helpen met het zoeken van een geschikt boek? Maar houdt je kind niet van lezen, 

is hij/zij dyslectisch of vindt hij/zij lezen moeilijk? Kijk eens op 

www.makkelijklezenplein.nl. Daar staan heel veel leestips!  
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Vanuit de parochie: 
 
Woensdag 16 maart: 

Palmpaasstokken maken 

Woensdagmiddag 16 maart organiseert kinderclub de Schaapskooi een kindermiddag in 

Park Stanislaus waar we Palmpaasstokken zullen gaan maken. Alle kinderen (en ouders) 

zijn welkom om deel te nemen van 14.30 tot 16.00 uur. Voor alle materialen wordt 

gezorgd, we vragen de kinderen enkel om 12 chocolade paaseitjes mee te nemen. 

 

Palmzondag 20 maart:  

Gezinsviering met het voorstellen van de communicanten 

Op Palmzondag zal er dit jaar een gezinsviering zijn waarin de aanstaande 

communicanten zich voorstellen aan de kerkgemeenschap. Alle kinderen worden 

uitgenodigd om met hun Palmpaasstok naar de kerk te komen waar ze een echt 

broodhaantje zullen krijgen voor op de stok. De kinderen mogen tijdens de viering in 

processie door de kerk lopen en de palmpaasstokken zullen met de palmtakjes worden 

ingezegend. 

Kinderen die graag iets willen lezen of helpen in de kerk kunnen contact opnemen via de 

mail: dorris.rijnen@jozef-parochie.nl 

 

Voor info: www.jozef-parochie.nl 

 

http://www.makkelijklezenplein.nl/
mailto:dorris.rijnen@jozef-parochie.nl


Kalender 

Do 10 maart Moergestel Bingo voor de Vonder 

Vrij 11 maart  

Za  12 maart   

Zo  13 maart  

Ma  14 maart Week van de Lentekriebels 

Di    15 maart  

Woe 16 maart  

Do   17 maart Moergestel Bingo voor de Vonder 

Vrij  18 maart  

Za   19 maart  

Zo   20 maart  

Ma   21 maart Bezoek van het team van de parochie 

Di    22 maart  

Woe 23 maart  

Do  24  maart Volgende nieuwsbrief / Moergestel Bingo voor de Vonder 

Vrij  25 maart Goede vrijdag  

Za   26 maart  
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Op de website: 

Groep 1-2 Lotte en Bregje: Foto's feest juf Lotte 

Groep 1-2 Lotte en Bregje: Feest juf Bregje 

Groep 8 Marscha: Tekenles stilleven met houtskool 

Groepen 1-2: Thema muziek 

Groep 3 Angela en Kim: Project kasteel 
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http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2c-lotte-en-bregje/fotos-feest-juf-lotte.aspx#ad-image-0
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2c-lotte-en-bregje/feest-juf-bregje.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-marscha/tekenles-stilleven-met-houtskool.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/fotoboek-algemene-fotos/groep-1-2-thema-muziek.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-3-angela-en-kim/project-kasteel.aspx


 

                                            

 


