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Kalender 

Do     1 dec  

Vrij    2 dec  

Za     3 dec  

Zo     4 dec  

Ma     5 dec Sinterklaas komt op school / Surprise voor de groepen 6 t/m 8 

Di      6 dec Leerlingen vrij / Studiedag Kanjertraining voor het team 

Woe   7 dec  

Do     8 dec  

Vrij    9 dec  

Za    10 dec  

Zo    11 dec  

Ma    12 dec  

Di     13 dec  

Woe  14 dec  

Do    15 dec Volgende nieuwsbrief 

 

Vanuit de Directie  

Sinterklaas op school 

Maandag 5 december bezoekt Sinterklaas de Vonder. We vragen aan ouders om ervoor 

te zorgen dat alle auto’s om 8.30 uur weer van de speelplaats af zijn. Alle leerlingen 

komen om 8.30 uur naar buiten. De Sint arriveert om 8.40 uur. We vinden het gezellig 

als ouders ook even op het plein wachten om samen met alle kinderen de Sint te 

begroeten. 

 

 Groep 1-2 Helga: pietenochtend 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-helga-2016-2017/pietenochtend.aspx#ad-image-0


Zieke leerkrachten 

Op dit moment zijn de 3 leerkrachten die met ziekte verlof zijn, therapeutisch, weer aan 

het werk. Juffrouw Kristel is op maandagochtend en vrijdagochtend weer op school. 

Juffrouw Marscha is op dinsdagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend weer op 

school. Juffrouw Jeanne is er op maandagmiddag, dinsdagochtend en donderdagochtend. 

We hopen dat ze snel weer hersteld zijn. 

 

Vervangingen 

Zoals u wellicht in de media vernomen heeft is het vervangen van zieke/afwezige 

leerkrachten op dit moment niet altijd gemakkelijk. De wet werk en zekerheid zorgt 

ervoor dat we leerkrachten slechts 6x in de drie jaar voor de stichting BOOM kunnen 

laten vervangen. We proberen afwezigheid zo goed als mogelijk op te vangen. We 

streven ernaar dat we geen groepen naar huis hoeven te sturen.  

 

Vierde kleutergroep 

Na de kerstvakantie starten we met de vierde kleutergroep. Alle kleuters die vanaf 1 

december 2016 instromen op de Vonder, worden in deze groep geplaatst. Op deze 

manier hoeven we de huidige drie kleutergroepen niet groter te maken. 

In de volgende nieuwsbrief kunt u lezen wie deze kleutergroep zal opstarten. 

 

 Groep 1-2 Helga: pietenochtend  

 

 

Dochter voor juffrouw Nicky 

Juffrouw Nicky is op 11 november bevallen van een dochter. Ze heet Yara. 

Eind januari zal ze haar werkzaamheden op school hervatten. 

We wensen haar een hele fijne kraamtijd. 

 

  
Groep 1-2 Lotte en Bregje: pietenochtend deel 1 
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Vanuit de Bibliotheek 
 

 
 

 

 
Digitaal lezen (2) 

Vorige keer heeft u leestips gekregen betreffende bekroonde leesapps, de luisterbiebapp 

en e-books. Graag voeg ik daar nog de leesapps aan toe die u kunt vinden via de 

volgende link www.leesplein.nl 

U vindt hier leestips voor verschillende leeftijdscategoriën.  

Een paar voorbeelden: 

- in de categorie 4 tot 6 jaar ‘Kerstfeest in de klas’ van Nannie Kuijper;  

- in de categorie 6 tot 9 jaar ‘Een verre reis’ van Toon Tellegen; 

- in de categorie 9 tot 12 jaar ‘Hoe overleef ik... zonder app?’ naar de boeken van 

Francine Oomen.  

 

 
 

Het is vooral leuk, als de app in de smaak valt bij uw kind, om de betreffende boeken of 

andere titels van dezelfde auteur in de bibliotheek erbij te zoeken en deze ook te laten 

lezen. Vaak wordt de app nog leuker als het boek gelezen is. Bijvoorbeeld omdat er een 

quiz over het boek is opgenomen in de app. 

Veel kijk- luister- en leesplezier gewenst! 

Wilt u reageren op dit nieuwsbericht of een eerder bericht van de bibliotheek op school? 

Ik hoor graag of de berichten aansluiten bij uw verwachtingen of wensen. 

Stuurt u mij gerust een mail met uw reactie: kimdejong@bibliotheekmb.nl  

Oproep: Word vrijwilliger van de Schoolbieb! 

De Bibliotheek van De Vonder is op zoek naar vrijwilligers. Lijkt het u leuk om een aantal 

middagen per maand ons gezellige team te komen versterken, laat dat dan alstublieft 

weten. U kunt voor meer informatie terecht bij alle vrijwilligers.  

Als u geïnteresseerd bent, kunt u dit laten weten door één van de vrijwilligers aan de 

spreken of door een mail te sturen naar Trees Verhoeven: verhoevengianotten@home.nl.  
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Rectificatie bericht over pasjes  

Het bericht over de pasjes in de vorige nieuwsbrief is er per ongeluk in terecht gekomen. 

Kinderen hoeven niet met een pasje naar school te komen om boeken te kunnen lenen. 

Alle kinderen staan in de computer en door het opgeven van de naam kunnen ze worden 

opgezocht in het systeem.  

 

  
Groep 1-2 Lotte en Bregje: pietenochtend deel 2 

 

 

 

 

Groep 1-2 Elly en Majella: pietenochtend   
 
 

 

 Groep 8 Marscha: groepsvormers 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-lotte-en-bregje-2016-2017/pietenochtend-deel-2.aspx#ad-image-0
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-majella-en-elly-2016-2017/pietenochtend.aspx#ad-image-0
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-marscha-2016-2017/groepsvormers.aspx#ad-image-0


 

 
 

Groep 8 Marscha: project Van Gogh  
 
 

 
Op de website 
Groep 1-2 Helga: Pietenochtend 

Groep 1-2 Lotte en Bregje: Pietenochtend deel 1 

Groep 1-2 Lotte en Bregje: Pietenochtend deel 2 

Groep 1-2 Elly en Majella: Pietenochtend 

Groep 8 Marscha: Groepsvormers 

Groep 8 Marscha: Project Van Gogh 

Groep 7 Anita en Bertrand: Simon van der Geest in groep 7 verslag  

Foto’s algemeen: Kinderboekenweek 2016 

 

 

 

 

 

 
Foto’s algemeen: Kinderboekenweek 2016 
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Van buiten school 

 

 
 

 


