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Vanuit de directie 
 

Waarnemend directeur 
De directeur van de Vonder, Jeanne de Gruijter, is in januari onvoldoende hersteld om 

haar werkzaamheden weer volledig op te pakken. Na de kerstvakantie zal Eelko van 

Leest starten op de Vonder als waarnemend directeur. Hij neemt de taken over van 

Jeanne de Gruijter. 

Eelko heeft de afgelopen jaren gewerkt op basisschool de Molenhoek en vervulde daar 

een rol in het MT. Hij ziet deze mogelijkheid als een uitdaging en zal zich inzetten om op 

de Vonder de taak van waarnemend directeur een goede invulling te geven. 

In de eerste nieuwsbrief van 2017 zal Eelko zich aan u voorstellen. 

 

  
Groep 3 Chantal, Kerstchocolaatjes met een bonbondoosje maken 

 
Vierde Kleutergroep 
Op 9 januari start op de Vonder de vierde kleutergroep. De groep start met 7 leerlingen 

en zal in de loop van het schooljaar uitgroeien naar 22 leerlingen. 

Dit betekent dat de huidige groepen 1-2 niet groter worden. 

Juffrouw Marieke Jansen is de groepsleerkracht voor deze vierde kleutergroep. Ze zal van 

maandag tot en met donderdag in de groep zijn. 

Tijdens de Kerstvakantie zal zij haar lokaal inrichten zodat de kinderen op 9 januari in 

een gezellig klaslokaal worden ontvangen. 

Het thema voor alle kleutergroepen zal na de vakantie zijn: Wat zou ik willen zijn? 

 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-3-chantal-2016-2017/kerstchocolaatjes-en-een-bonbondoosje.aspx


Vervangingen zwangerschapsverlof 
Vanaf 29 januari zal juffrouw Jeske, uit groep 4, met zwangerschapsverlof gaan. De 

vervanging op de dinsdag en woensdag wordt intern opgevangen. 

In de eerste nieuwsbrief na de vakantie kunt u lezen op welke manier we dit gaan 

regelen. 

Vanaf 14 februari zal juffrouw Nicky weer terug zijn op school. Ook over de invulling van 

haar uren kunt u ook lezen in de volgende nieuwsbrief. 

 

 
Groep 1-2 Helga: Kerststukjes maken 

 
Op de website 
Groep 3 Chantal: Kerstchocolaatjes en een bonbondoosje 

Groep 1-2 Helga: Kerststukjes maken 

 

 
Gezellige feestdagen en een hele fijne vakantie! 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-helga-2016-2017/kerststukjes-maken.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-3-chantal-2016-2017/kerstchocolaatjes-en-een-bonbondoosje.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-helga-2016-2017/kerststukjes-maken.aspx

