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Kalender 

Do   9 mrt.   

Vrij   10 mrt.   

Za     11 mrt. Juffrouw Kristel jarig 

Zo   12 mrt.    

Ma 13 mrt.   

Di 14 mrt.   

Woe 15 mrt.   

Do 16 mrt.   

Vrij 17 mrt.   

Za 18 mrt.   

Zo     19 mrt.   

Ma 20 mrt.  Start ‘Week van de Lentekriebels’ 

Di 21 mrt.   

Woe 22 mrt.   

Do 23 mrt.  Volgende nieuwsbrief 

 
Vanuit de directie 
 
Week van de Lentekriebels 

Met de lente in het vooruitzicht nemen we op de Vonder, in de week van 20 maart, deel 

aan de Week van de Lentekriebels. De Week van de Lentekriebels is een nationale 

projectweek voor het basisonderwijs. In de Week van de Lentekriebels is het de 
bedoeling dat de leerlingen elke dag les krijgen over weerbaarheid, relaties en 

seksualiteit. Rutgers heeft hiervoor een mooie digitale lesmethode ontwikkeld: Kriebels in 

je buik. Met lessen van groep 1 tot en met groep 8, die passen bij de leeftijd en 

belevingswereld van de kinderen. 
 

De Week van de Lentekriebels ondersteunt kinderen van groep 1 t/m 8 bij hun 

relationele en seksuele ontwikkeling waardoor zij leren om verantwoorde keuzes te 

maken op het gebied van relaties en seksualiteit. Dit draagt bij aan een respectvolle 

samenleving en een veilig en prettig leefklimaat, ook in de klas.  
 

De lessen dragen eraan bij dat kinderen een positief zelfbeeld en vaardigheden 

ontwikkelen op het gebied van weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Aandacht voor deze 

thema’s op jonge leeftijd zorgt er ook voor dat kinderen en jongeren geen of minder 
risico’s nemen, als ze eenmaal gaan experimenteren met seksuele relaties. Relationele 

en seksuele vorming binnen het basisonderwijs omvat meer dan alleen informatie over 

lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde, 

relaties en omgangsregels. Daarom past deze vorming goed binnen alle groepen. 



Vanuit het team 
 

Thema 4 van groep 1-2 

Het volgende thema heet:  “Zo woon ik en hoe woon jij”. Het loopt tot 21 april. Het is 
de bedoeling dat hierbij vooral aan bod komt wat voor verschillende woningen er zijn. 

Hoe woningen gebouwd worden. Welke materialen en beroepen we daar allemaal bij 

nodig hebben.  In het themalokaal gaan we op verschillende manieren bouwen met echte 

bouwvakkers kleren. We denken ook aan echte bouwtekeningen, plattegronden, 

beroepen als metselaar, schilder, loodgieter etc. Ook de binnenkant van een huis kan aan 
de orde komen. Wat heb je allemaal nodig in je huis en welke vertrekken zijn daarin 

belangrijk. We hebben er weer veel zin in en dit thema zal vast ook enorm gaan leven bij 

onze kinderen.  

 
Heeft u verschoningskleding? 

We zijn voor onze kleuters (en soms voor een enkel ongelukje in groep 3) op zoek naar 

verschoningskleding. Heeft u thuis nog onderkleding of broeken liggen die een tweede 

bestemming kunnen krijgen, dan zijn we hier erg mee geholpen. U kunt deze kleding 
inleveren bij de leerkracht van uw zoon of dochter. Alvast bedankt!  

 

Stagiaires 

Er hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden wat betreft onze stagiaires. Het totale 

plaatje ziet er nu als volgt uit: 
Groep 1/2 Majella op dinsdag: Meester Erik 

Groep 1/2 Helga op maandag en dinsdag: Britt (pedagogiek) 

Groep 1/2 Lotte op maandag, dinsdag en woensdag: Juffrouw Gaby (afstudeerder) 

Groep 4 Brigitte op dinsdag en woensdag: Juffrouw Léonie 
Groep 5/6 Thijs gehele week: Meester Mark (afstudeerder) 

Groep 6 Sandra op dinsdag: Juffrouw Mariëlle 

Groep 7 Anne op dinsdag: Juffrouw Marloes 

Groep 8 Joyce op dinsdag: Juffrouw Marlous 
Gymstagiaires op dinsdag: Mario & Bram 

 

Zoals jullie zien drie nieuwe namen; Gaby, Marlous en Mariëlle. Zij zullen zich via de 

Nieuwsbrief aan jullie voorstellen! 
 

Juffrouw Nina en Juffrouw Marjetta zetten hun stage op een andere school voort, van hen 

hebben we voor de carnavalsvakantie afscheid genomen.  

 

Even voorstellen… 
 

Mijn naam is Gaby Berkers en ik ben 23 jaar oud. Opgegroeid in het 

dorpje Asten en al meer dan 4 jaar inwoner van Tilburg. Ik houd 

van reizen, hockey, koken, lekker eten en gezelligheid met mijn 
vriendinnen, familie en vriend. 

 

Tot het einde van het schooljaar zal ik op maandag, dinsdag en 

woensdag in groep 1/2 bij Lotte stage gaan lopen. Ik zit in mijn 
vierde jaar van de Pabo en zal dus hier gaan afstuderen. Als 

vierdejaars is het de bedoeling dat je een blokstage van 5 weken 

gaat draaien. Ik sta dan alle dagen voor de groep en ben dan “de 

echte juf”. Wanneer dit precies zal zijn is nog niet bekend.  

 
Ik heb er zin in! 

 

 



Hallo! 

 

Mijn naam is Mariëlle Renders ik ben 26 jaar en net begonnen aan de 

pabo. Hiervoor heb  ik de studie kinder- en jeugdpsychologie gedaan, 
die ik ook heb afgerond. Maar het lijkt me heel leuk om voor de klas te 

staan, daarom kom ik bij de Vonder stage lopen. 

Mijn hobby's zijn: Lezen, muziek en knutselen. Ook vind ik het heel 

leuk om te reizen en nieuwe plekken en dingen te ontdekken. Ik heb 
een half jaar in Nieuw-Zeeland gewoond en gewerkt, daar heb ik veel 

gereisd en veel foto's gemaakt van alles wat ik tegenkwam. 

 

Fruit: een motortje voor uw kind  
Er bestaan heel veel fruitsoorten. Een  mogelijke indeling is:  

 Zacht fruit, zoals bessen, aardbeien en druiven.  

 Steenvruchten, zoals kersen, abrikozen, pruimen, perziken en nectarines.  

 Pitfruit, zoals appels en peren. 

 Citrusfruit,  zoals sinaasappels, citroenen en mandarijnen.   
 Ander exotisch fruit, zoals bananen, kiwi’s en ananassen.     

Fruit eten is goed voor de gezondheid. Verschillende soorten fruit eten is de beste manier 

om alle belangrijke voedingsstoffen binnen te krijgen.   

Voedingsstoffen 
 

Fruit levert weinig calorieën en veel vitamines, mineralen en voedingsvezels. Fruit levert 

ook koolhydraten. Fruit bevat ook zuren en suiker. Avocado is een van de weinige 

vruchten die relatief veel vet en dus ook veel calorieën bevatten. Het zijn echter wel de 
onverzadigde vetten, dus de gezonde vetten.   

 

De hoeveelheden voedingsstoffen verschillen erg tussen de verschillende fruitsoorten. 

Ook binnen dezelfde soort kunnen verschillen bestaan. Afhankelijk van het ras, het 
seizoen, bodem, bemesting en klimaat kunnen de hoeveelheden voedingsstoffen 

variëren.  

 

Genoeg redenen dus om zelf gevarieerd fruit te eten en het ook aan uw kind mee te 

geven voor in de pauze op school. Het geeft ze weer energie en kunnen er weer 
tegenaan tot de lunch.  

 

Twee stuks fruit per dag: jij en je kind doen toch mee?  

 

Vanuit de bibliotheek 
 

Kinderjury 2017 

Vanaf deze week kan er weer gestemd worden op de Prijs van de Nederlandse 

Kinderjury. Elk boek dat in 2016 is uitgekomen doet mee. Op de site www.kinderjury.nl 
staat onder De selectie per leeftijdscategorie (6 tot en met 9 jaar en 10 tot en met 12 

jaar) een reeks titels van boeken die in 2016 uitgekomen zijn. Daar kunnen kinderen 

snuffelen om een mooi boek te zoeken, maar ookop een boek dat niet in de lijst 

voorkomt maar wel in 2016 is uitgebracht kan gestemd worden. 
Kinderen kunnen 3 boeken nomineren. Stemmen kan tot 19 april, dus ga snel lezen en 

laat uw kind(-eren) een stem uitbrengen! 

 

Onderstaande titels zijn in de schoolbibliotheek aanwezig en doen mee voor de 

kinderjury 2017. 

http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/vitamines.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/mineralen.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/vezels.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/koolhydraten.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/onverzadigd-vet.aspx
http://www.kinderjury.nl/


 
 

 

Van buiten de school 
 
Tennisles Tennisschool Gijs 

Donderdag 16 februari hebben een aantal groepen 3, 4, 6 en 8 een tennisles gehad van 

Tennisschool Gijs. Ze hebben nu al meerdere keren succesvolle en actieve clinics 

verzorgd voor BS de Vonder. Ook deze keer waren de kinderen en leerkrachten weer 

enthousiast! Naar aanleiding van deze les is het voor kinderen mogelijk DRIE GRATIS 
PROEFLESSEN te volgen!!! Dit kan op woensdag 8, 15 en 22 maart op de tennisvelden 

van MTV-Stokeind. Voor kinderen uit de lesgroepen 3 t/m 5 is dit van 15:00 tot 16:00 

uur. Voor de kinderen uit de groepen 6 t/m 8 is dit van 16:00 t/m 17:00 uur. Dus trek 

sportieve buiten kleding en schoeisel aan en zorg dat je er bij bent om nog meer 
tennisplezier te beleven! Wil je meer informatie hierover, kijk dan even op: 

https://www.tennisschoolgijs.nl/evenementen/maak-kennis-met-tennis. Meer algemene 

informatie over de vereniging vind je op: 

https://www.tennisschoolgijs.nl/verenigingen/mtv-stokeind/training-mtv-stokeind 
 

Sportze!! 

 

Vanuit de Parochie 

 
Gezinsviering en kindercrèche 
Zondag 19 maart is er om 11.00 uur een gezinsviering in de kerk. De liedjes tijdens de 

viering worden gezongen door kinderkoor de Muzieknoten. 

Tijdens de gezinsviering is er in het parochiecentrum een kindercrèche voor kinderen van 

o t/m 4 jaar. Voorafgaand aan de viering kunt u uw kind(eren) hier naar toe brengen 

waar zij opgevangen worden door 3 vrijwilligers van de parochie. Na afloop van de 
viering kunt u uw kind daar weer ophalen. Als het prettig is voor uw kind bent u als 

ouder uiteraard welkom om aanwezig te zijn bij de kindercrèche. Tijdens dit uur wordt de 

kinderen een eenvoudig bijbelverhaal aangeboden en is er tijd voor spel, bewegen, 

zingen, dansen en knutselen.  

 
 
 
  

  
  

  

  

http://webcat.bibliotheekmb.nl/cgi-bin/bx.pl?sid=b60b9dda-eca1-45aa-823e-041a5d43c86d;vestnr=2012;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=dbos;dgc=k01;event=tdetail;titcode=2036962
http://webcat.bibliotheekmb.nl/cgi-bin/bx.pl?sid=b60b9dda-eca1-45aa-823e-041a5d43c86d;vestnr=2012;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=dbos;dgc=k01;event=tdetail;titcode=2036962
https://webcat.bibliotheekmb.nl/cgi-bin/bx.pl?sid=b60b9dda-eca1-45aa-823e-041a5d43c86d;vestnr=2012;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=dbos;dgc=k01;event=tdetail;titcode=2027734
https://webcat.bibliotheekmb.nl/cgi-bin/bx.pl?sid=b60b9dda-eca1-45aa-823e-041a5d43c86d;vestnr=2012;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=dbos;dgc=k01;event=tdetail;titcode=2027734
https://webmail.tilburg.nl/owa/redir.aspx?C=fJOqFnSHtiCrte4iteWr8y1Hbv8HI0rx9eH1XcVAR67FH_FgAV_UCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.tennisschoolgijs.nl%2fevenementen%2fmaak-kennis-met-tennis
https://webmail.tilburg.nl/owa/redir.aspx?C=_R8Q0_r0wNqCN75_G_wABwP6ulXLzJBTDH2MmZqFUF3FH_FgAV_UCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.tennisschoolgijs.nl%2fverenigingen%2fmtv-stokeind%2ftraining-mtv-stokeind


Op de website 
Nieuwsbrief nr.13, 8 maart 2017 

Groep 1-2 Elly en Majella: Carnaval 

Groep 4 Jeske en Kim: Tennisclinic 
Groep 8 Marscha: Bezoek Moskee 

Groep 1-2 Lotte en Bregje: Brandweer op bezoek 

 

http://www.bsdevonder.net/media/169193/nieuwsbrief-nr-13-9-maart-2017.pdf
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-majella-en-elly-2016-2017/carnaval-gr1-2.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-4-jeske-en-kristel-2016-2017/tennisclinic.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-marscha-2016-2017/bezoek-moskee.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-lotte-en-bregje-2016-2017/brandweer-op-bezoek.aspx

