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Vanuit de directie 
 
Vragenlijsten 

Dit schooljaar is enkele keren aan u gevraagd een vragenlijst in te vullen. 

Over de vragenlijst ouderbetrokkenheid is de uitslag aan u terug gecommuniceerd. 

Over de uitslagen van de vragenlijst veiligheid en de vragenlijst naar onderwijsbehoeften 

zullen wij u in onze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar verslag uitbrengen. 

 

 
 

De schoolgids 2016-2017 

De nieuwe schoolgids voor het komende schooljaar wordt komende week op onze 

website geplaatst. Veel informatie is hetzelfde gebleven. Nieuw in de schoolgids: beleid 

over zindelijkheid, uitleg over ontwikkelingsgericht werken in de groepen 1-2. 

 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2c-lotte-en-bregje/schoolreis-de-hooiberg.aspx#ad-image-0


 
 

Brandalarm 

De school is voorzien van een brandalarmsysteem. Op dinsdag 28 juni vond een leerling 

uit de bovenbouw het grappig om het alarm in te drukken. We hebben het gebouw 

ontruimd. Het mag duidelijk zijn dat dit hele vervelende gevolgen heeft voor de kinderen 

en volwassenen in het gebouw; baby’s die uit hun bedje gehaald moeten worden, 

kleuters overstuur vanwege de enorme herrie in de lokalen, bedrijfshulpverleners die het 

gebouw moeten inspecteren, de hulpdiensten die automatisch worden ingeschakeld 

moeten worden afgebeld.  

We vinden dit een niet goed te praten actie. Mocht uw kind zijn thuis gekomen met het 

verhaal over de ontruiming dan weet u nu via de nieuwsbrief wat er gebeurd is. Wellicht 

is dit een aanleiding om het eens met uw kind te hebben over de gevolgen van dit 

“grapje”! 

 

 
 

Feest in de JOOP tuin 

Vandaag, donderdag 7, juli is de JOOP tuin opnieuw geopend. Na de opening van de 

school, 3 jaar geleden, is er een opening van de JOOP tuin geweest. De tuin was toen 

nog leeg, het moest nog een plaatsje krijgen in ons onderwijs, er moesten nog 

vrijwilligers worden gezocht. Nu 3 jaar later willen we de tuin officieel openen, omdat hij 

volop in bloei staat. De groepen van de Vonder, de peuterspeelzaal en de 

kinderdagopvang van Humanitas hebben allemaal hun eigen tuintje. Dat tuintje wordt 

bijgehouden door de kinderen onder leiding van grootouders of ouders.   

In de volgende nieuwsbrief zullen we een verslag van deze opening plaatsen. 

 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2c-lotte-en-bregje/onze-joop-tuin.aspx#ad-image-0
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-6-thijs/bezoek-museum-wo-ii.aspx#ad-image-0


 
 

       

 
 
Vanuit de bibliotheek 
 

 
 

 

 
Boeken met Augmented Reality 

Jullie kennen vast allemaal de dinoplaatjes van ‘Terug naar de dino’s met Freek Vonk’. 

Daar zitten plaatjes met Augmented Reality (AR) tussen. Met deze plaatjes kun je dino’s 

via een app zien bewegen op je tablet of smartphone, net echt! Maar wisten jullie dat er 

ook boeken zijn met AR? Het werkt hetzelfde als met de dinoplaatjes: je zet een gratis 

app op je tablet of telefoon en je kunt een bladzijde van het boek tot leven wekken. Je 

kunt de plaatjes zelfs besturen. AR vind je vooral in informatieve boeken, leuk om te 

gebruiken bij je spreekbeurt! Het eerste AR boek dat ik leerde kennen was ‘Daan in de 

ruimte’ van Fiona Rempt (uitgeverij Kluitman), maar er is intussen ook een hele mooie 

serie van Tirion. Daarin vind je onder andere ‘iDinosaurus’ en ‘iZonnestelsel’. Erg leuk om 

eens uit te proberen. Zoals ik al zei, de apps zijn gratis. 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2c-lotte-en-bregje/onze-joop-tuin.aspx#ad-image-0
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2c-lotte-en-bregje/onze-joop-tuin.aspx#ad-image-0


 

     
 

Oproep vanuit de schoolbieb: vergeten jullie niet om ook de schoolbiebboeken uit je 

laatje weer in te leveren vóór 22 juli? Dan kun je meteen nog een paar leuke boeken 

lenen voor tijdens de vakantie. Nog maar drie weekjes  

 

 

Gezonde school 
 
Gezond in de vakantie!  

De zomervakantie staat voor de deur. Heerlijk weg naar buitenland of in Nederland 

heerlijk dagjes uit. De teugels laten vieren en genieten. Gezond eten is zowiezo al een 

hele uitdaging met kinderen. En nu helemaal. Maar het is niet onmogelijk natuurlijk.  

Wat denk je van al dat makkelijk zomerfruit wat je zo in een bakje meeneemt zoals 

aardbeien, kersen, druiven of schotel je kids eens schijfjes meloen voor. Ook een lunch 

om mee te nemen voor onderweg maak je toch gewoon lekker zelf klaar? Gezond en 

keigezellig om in een koelbox mee te nemen. Picknicken! Tof!  

 

En als tussendoortjes bijvoorbeeld eens gedroogd fruit, handje ongezouten noten(mix) of 

gewoon lekker verschillende soorten rauwkost.  

Ga er in de vakantie ook lekker op uit met de kinderen. Fijn fietsen, wandelen, 

zwemmen…….de buitenlucht in. Heerlijk! Zo komen jij en de kinderen goed aan de portie 

beweging.  

Probeer het maar eens. En kijk alvast op internet naar de omgeving van je 

vakantiebestemming wat er allemaal te doen is en waar er markten of iets dergelijks zijn 

waar je vers lokaal voedsel kunt kopen.  

Gezond eten en bewegen in de vakantie….dat is pas all inclusive!  

 

 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2c-lotte-en-bregje/lekker-buiten-spelen.aspx#ad-image-0


 
Kalender 

Do       7 juli Feest in de JOOP tuin 

Vrij      8 juli  

Za       9 juli  

Zo     10 juli  

Ma     11 juli  

Di      12 juli  

Woe   13 juli Musical groepen 8 

Do     14 juli  

Vrij    15 juli   
Za     16 juli  

Zo     17 juli  

Ma     18 juli  

Di      19 juli  

Woe   20 juli  

Do      21juli Laatste schooldag voor de groepen 1-2 

Vrij     22 juli Laatste schooldag voor de groepen 3 tot en met 8 
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Vanuit de parochie 

 
Gezinsviering zondag 10 juli  

Aanstaande zondag om 11 uur is er een gezinsviering in de kerk St. Jans Onthoofding 

met als thema “Dank U wel”. Kinderen die graag een stukje willen lezen, willen helpen of 

misdienaar willen zijn, mogen zich hiervoor opgeven bij Dorris Rijnen 

(dorris.rijnen@jozef-parochie.nl) 

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom! 

 

www.jozef-parochie.nl 
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Op de Website 

 
 

Groep 1-2 Helga: Met de groep naar Camping de Lindehoef 

Groep 1-2 Elly en Majella: Schoolreisje naar de Hooiberg  

Groep 1-2 Bregje en Lotte: Met de bus 

Groep 1-2 Bregje en Lotte: Schoolreis de Hooiberg 

Groep 1-2 Bregje en Lotte: Onze JOOP tuin 

Groep 1-2 Bregje en Lotte: Lekker buiten spelen 

Groep 1-2 Bergje en Lotte: Naar de Gerrithoeve 

Groep 6 Thijs: Bezoek museum WO II 
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