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Kalender 

Do   25 mei  Hemelvaart/Vrije dag 

Vrij   26 mei  Vrije dag 

Za     27 mei  

Zo   28 mei    

Ma 29 mei   

Di 30 mei  Avond4Daagse 

Woe 31 mei  Avond4Daagse/Uitwisseling in Oostkamp 

Do 1 juni Avond4Daagse/Uitwisseling in Oostkamp 

Vrij 2 juni Avond4Daagse/Uitwisseling in Oostkamp 

Za 3 juni  

Zo     4 juni Eerste Pinksterdag 

Ma 5 juni Tweede Pinksterdag/Vrije dag 

Di 6 juni  

Woe 7 juni  

Do 8 juni Vonderdag/Volgende nieuwsbrief 

 
Vanuit de directie 
 

JUMBO-actie 

We hebben er heel lang op moeten wachten, maar bijna is de ‘Jumbo-bestelling’ 

compleet. We wachten nog op een paar laatste spullen en dan kunnen de mooie spellen 

en spullen verdeeld worden over de verschillende groepen en leerpleinen.  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Afscheid Jeanne de Gruijter 

Zoals u weet heeft Jeanne de Gruijter een aantal maanden geleden, in overleg met de 

uitvoerend bestuurder besloten, haar functie als directrice op de Vonder over te dragen 

aan haar opvolger.  

 

Graag willen we Jeanne in het zonnetje zetten en bedanken voor alles wat zij heeft 

gedaan voor de Vonder. Tijdens de Vonderdag zullen we Jeanne in het middelpunt 

zetten. Hoe we dat doen, houden we nog even geheim!  

 

Aansluitend aan de Vonderdag wil Jeanne graag met enkele genodigden een drankje 

drinken. Hierbij wil ze ook ouders en vrijwilligers uitnodigen. Vandaar alvast dit bericht. 

Indien u Jeanne wilt bedanken en afscheid van haar wilt nemen als directrice van de 

Vonder, dan bent u van harte uitgenodigd om een drankje te komen drinken tijdens de 

receptie. Een uitnodiging met tijdstip volgt zo spoedig mogelijk. Wel kunt u donderdag 

8 juni vast in uw agenda noteren.  

 
Vanuit het team 
 

Examens in groep 8 

We willen alle kinderen van groep 8 feliciteren met het behalen van het verkeersdiploma. 

In april legden ze het theoretisch examen af.  

Afgelopen vrijdag lieten ze zien dat ze op een veilige manier deel kunnen nemen aan het 

verkeer door middel van het praktijkexamen. 

 

Op 10 juni gaan de kinderen hun best doen voor een volgend diploma, namelijk het 

EHBO diploma. 

 

We wensen onze groep 8-ers heel veel succes hierbij! 

 
Herhaald bericht: Vonderdag 

Zoals u wellicht in de schoolkalender al eens heeft gezien, vindt op donderdag 8 juni as. 

de Vonderdag plaats. Deze feestelijke dag staat deze keer in het teken van ……dat 

houden we nog heel eventjes geheim!  

 

Wel zijn er een paar dingen belangrijk om te weten. We blijven deze dag namelijk 

allemaal over op school. We starten gewoon om 8.30 uur en om 15.15 uur gaan de 

kinderen moe, maar hopelijk voldaan naar huis. De kinderen moeten hun eigen 

lunchpakketje, eten en drinken, meebrengen en ook hun normale fruithap voor in de 

pauze. Ze eten tussen de middag gewoon met hun eigen leerkracht in de groep. 

 

Om 13.45 uur is er een afsluitende voorstelling, waarbij alle groepen zullen showen wat 

ze deze dag gedaan hebben. Bij mooi weer vindt de voorstelling plaats op de speelplaats, 

bij slecht weer in de Sporthal. Hierbij bent u van harte uitgenodigd. Ook opa’s, oma’s en 

andere belangstellende familieleden of vrienden zijn natuurlijk van harte welkom!     

 

Vanuit de bibliotheek 
 

Lezen tijdens de vakantie? Download de vakantiebieb-app! 

 

Hele stapels boeken meenemen in de koffer is tegenwoordig niet meer nodig. Vanaf 1 

juni is het weer mogelijk om de vakantiebieb-app te downloaden op smartphone of 

tablet. (Vanaf 1 juli ook boeken voor volwassenen in dezelfde app!) 

Voor kinderen van 6 tot 18 jaar zijn er tientallen boeken te downloaden. Het downloaden 

gaat online, het lezen offline.  

 



Lezen in de vakantie is niet alleen leuk, het is ook nog eens heel belangrijk om een dip in 

het leesniveau (bij de jongere kinderen) en het leesplezier (bij de oudere kinderen) te 

voorkomen. Vaak komen kinderen terug van vakantie en blijkt hun avi-niveau te 

stagneren of zelfs terug te vallen. Dat kan eenvoudig voorkomen worden door tijdens de 

vakantie te blijven (voor)lezen. Leuke boeken zijn dan onmisbaar. In totaal staan er 35 

erg leuke boeken in de app, van moppen tot historische jeugdromans. 

 

Een greep uit de titels in de vakantiebieb-app: 

 

 

 
 

 

 

 

Op de website  
Bijlage nieuwsbrief nr.18, Social media flyer 

Skateclinic 
Juffenfeest Gaby en Lotte 

Juffenfeest bij fam. Mutsaars 

Politie 

 

http://www.bsdevonder.net/media/169556/social-media-flyer.pdf
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/fotoboek-algemene-fotos/skateclinic.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-lotte-en-bregje-2016-2017/juffenfeest-gaby-en-lotte.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-majella-en-elly-2016-2017/juffenfeest-bij-fam-mutsaars.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-4-jeske-en-kristel-2016-2017/politie.aspx

