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5 februari
31 januari
5-7 februari
7 februari
8 februari
9 februari
12-16 februari
19 februari
20 februari
22 februari

Groepen 1-2 vrije dag
Informatieavond schooltijden, Den Boogaard
Inschrijven ouderavond & Kanjertraining
Rapporten mee naar huis
MR-vergadering
Carnavalsviering (ook groepen 1-2)
Voorjaarsvakantie
Oudergesprekken & Mad Science-show
Oudergesprekken
Volgende nieuwsbrief

Vanuit Directie/MT:
Geboren: Pol Neefs
Afgelopen vrijdag 26 januari zijn Hein en ik trotse ouders geworden van onze zoon Pol!
Pol is om 5.56 uur thuis geboren en woog 4480 gram.
Ook Door en Huub zijn erg blij met hun broertje, al is het soms best even wennen.
We komen hem binnenkort een keer laten zien op school!
Groetjes, juf Lotte

Schooltijden
Gisteravond (woe. 31-1-2018) heb ik uitleg gegeven over een drietal
schooltijdenmodellen. Voor degene die niet bij deze informatieavond aanwezig konden
zijn verwijs ik naar onze website.
Daar vind u de Power-Point-Presentatie die ik gebruikt heb.
Mocht u daarover vragen hebben, laat het me weten.
Presentatie schooltijden
Schoolregels
Mogelijk hebt u via uw kind al gehoord dat we na de kerstvakantie onze schoolafspraken
geactualiseerd hebben.
In de komende periode stellen we 1 afspraak per week centraal. Juf Anne en meester
Thijs gaan zorgen voor een poster met daarop onze schoolafspraken.
Zij organiseren hiervoor een wedstrijd voor onze bovenbouwleerlingen.
Dit zijn ze:
1. We houden rekening met elkaar.
2. We behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden.
3. We zorgen voor een veilige school(-omgeving).
4. We zorgen goed voor alle materialen (29-1 t/m 2-2-2018).
5. We zorgen voor rust in de school.
De afspraken gelden voor zowel leerlingen, collega’s en ouders en zullen begin maart op
teamniveau geëvalueerd worden.

Gezonde school
Het invoeren van de afspraken t.a.v. onze pauze-hap heeft de nodige reacties
opgeleverd. De afspraak en de reacties zijn besproken in het team en dat heeft ertoe
geleid dat de werkgroep ‘Gezonde school’ binnenkort met een aangepast voorstel komt.
Niet om de afspraak t.a.v.de pauze-hap terug te draaien (want we willen graag door in
de lijn van de ‘Gezonde school’) maar om te kijken hoe we nuance in de afspraak kunnen
krijgen waar de meeste van ons zich in kunnen vinden.
Wordt dus vervolgd…
Ouderavonden
Op maandag 19 en dinsdag 20 februari staan de ouderavonden gepland n.a.v. rapport 1.
U kunt zich aanmelden voor deze gespreksavonden van maandag 5 februari t/m
woensdag 7 februari via de gebruikelijke intekenlijsten, die op de glazen wand hangen
van onze speelzaal (aan de binnenkant, in de gang).

Kanjernieuws
Zoals iedereen weet, geven wij op de Vonder wekelijks Kanjertraining. Wij zijn zo trots
op alles wat de kinderen laten zien, dan wij dit graag met de ouders willen delen.
Daarom nodigen wij alle ouders van de Vonder uit om eens een kijkje te komen nemen in
de klas van uw zoon of dochter! Op 28 maart zullen de klassen van 11:30-12:00 uur
opengesteld worden voor het hooggeëerde bezoek!
Wij zouden U wel vriendelijk willen vragen om aan te geven in welke klas U komt kijken.
Dan kan op een aparte lijst die zal hangen naast de intekenlijsten (van maandag 5 t/m
woensdag 7 februari) voor de oudergesprekken van februari.
Het is die ochtend helaas niet mogelijk om te wisselen van groep, dit om de rust in de
lessen te kunnen waarborgen. Wij hopen hiervoor op uw begrip! Deze openstelling zal
vast niet eenmalig zijn, dus kunt U de volgende keer bij een andere groep intekenen.
Wij hopen op een mooie opkomst!
Komt dat zien!
Groetjes van de werkgroep Kanjertraining
Carnaval
Op vrijdag 9 februari vieren we met de hele school weer ons jaarlijks terugkerend
carnavalsfeest. De kleuters zijn maandag 5 februari vrij en komen op vrijdag 9 februari
naar school, zodat ze met de hele school samen kunnen feesten. Alle kinderen mogen
deze dag vanaf 8:30 uur verkleed op school komen.
’s Ochtends zal er een (les)programma in de klas zijn.
’s Middags, om 13:00 uur verzamelen de groepen 3 t/m 8 buiten, op het schoolplein. Zij
lopen samen naar den Boogaard.
Leerlingen uit de groepen 1/2 verzamelen in hun eigen klas, zij wandelen om 13:15 uur
naar den Boogaard.
Het is fijn als de kinderen geen losse attributen meebrengen zoals zwaarden, mutsjes,
confetti etc.
Papieren serpentine mag wel.
In den Boogaard zal er tot 15:00 uur een programma zijn. Vervolgens lopen we allemaal
samen terug. De leerlingen kunnen om 15:15 uur op school opgehaald worden.
We gaan er een superfeest van maken!!!

Extra overblijven voor groepen 1-2 op vrijdag 9-2-2018
Aangezien tijdens de carnavalsviering op vrijdag 9 februari ook onze groepen 1-2 op
school zijn is het overblijven op die vrijdag extra voor deze leerlingen. Voor deze dag is
het de bedoeling om uw kind digitaal aan te melden voor het overblijven (als hij/zij daar
gebruik van maakt) en dit overblijfmoment moet ook apart betaald (lees: contant)
worden. De vrije maandag (5-2-2018) is al verrekend in uw overblijffactuur, de extra dag
van 9-2-2018 niet.

Vanuit de bibliotheek:

Nationale voorleesdagen
In drie van de vier kleutergroepen ben ik geweest om samen met de kinderen het boek
‘Ssst, de tijger slaapt’ te lezen. We hebben er samen een gezellig voorleesfeestje en
verjaardagsfeestje voor de tijger van gemaakt. Het was erg leuk!
In de groep waar ik nu nog niet ben geweest, kom ik een andere keer nog gezellig
voorlezen.

Poëzie in de klas
Tegelijk met de Nationale voorleesdagen startte ook de landelijke week van de poëzie.
Een goed moment om een activiteit rondom poëzie in de groepen te komen doen. In veel
groepen ben ik geweest om te werken met de gedichtenwolkjes, een creatieve activiteit
rondom een gedicht of de Poëziepromotiemachien. De kinderen hebben een illustratie
gemaakt bij een gedicht (groepen 3/4), nieuwe woorden in een gedicht geschreven
(groepen 5/6) en een gedicht herschreven/voor de helft opnieuw afgemaakt (groepen
7/8). Alle kinderen waren erg enthousiast aan het werk en er zijn mooie tekeningen en
gedichten.

Uitleen Bieb-boeken
Het uitlenen van de boeken uit onze bibliotheek vindt plaats op het leerplein bij onze
groepen 4, 5 en 8. Op maandagmiddag na schooltijd van harte welkom hiervoor.
Groet,
Team BS de Vonder

Muzieklessen op school
Vrijdag 02 februari aanstaande is er een speciale muziekdag voor leerlingen van groep 5,
6 en 7. Muziekeducatie is namelijk belangrijk.
Tijdens deze dag komen professionele muziekdocenten samen met de muzikanten van
muziekvereniging Prinses Juliana een muziek workshop verzorgen. Op een speelse
manier maken de kinderen kennis met verschillende muziekinstrumenten. Naar
aanleiding van deze dag is er de mogelijkheid om 6 gratis muzieklessen te volgen tijdens
schooltijd op een instrument naar keuze. Deze lessen worden gegeven door docenten
van de muziekschool, Beat It (slagwerkopleidingen) en muzikanten van muziekvereniging
Prinses Juliana. Direct na de carnavalsvakantie starten de lessen op vrijdagmiddag onder
schooltijd (23 februari, 2 maart, 9 maart, 23 maart, 6 april en 13 april, van 14u tot 15u).
De muzieklessen zullen worden afgesloten met een écht concert op school voor leerlingen
van De Vonder. Daarnaast geven de kinderen, samen met de muzikanten van de
harmonie, een concert op zondagmiddag 15 april in Den Boogaard. Hier mogen de
papa’s, mama’s, vriendjes, vriendinnetjes, opa’s, oma’s en andere belangstellenden
gratis komen luisteren!
Kinderen die na de muziekdag van vrijdag 2 februari enthousiast zijn, kunnen zich
opgeven via het aanmeldformulier. Het formulier is als bijlage bij de nieuwsbrief
toegevoegd en wordt ook in de klas uitgedeeld. Het formulier kan t/m 19 februari a.s.
gemaild worden naar leden@julianamoergestel.nl , afgegeven worden bij juf Ilse of in de
bus worden gedaan bij de Hoefkens 45.

Aanmeldformulier muzieklessen De Vonder

Hobo
Trompet

Saxofoon
Trombone

Klarinet
Bariton

Dwarsfluit

Hoorn

Slagwerk

Naam:

……………………………………………………………………………………………

Groep:

……………………………………………………………………………………………

e-mailadres:

……………………………………………………………………………………………

evt. e-mailadres 2:

……………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:

……………………………………………………………………………………………

Inleveren t/m 19 februari a,s. via leden@julianamoergestel.nl, juf Ilse of de Hoefkens 45.
Dit formulier is ook te downloaden op de website onder de volgende link:
Nieuwsbrief schoolproject muziek 2018

Op de website
Schooltijden presentatie
Bijlage 1 nieuwsbrief nr. 11: Nieuwsbrief schoolproject muziek 2018
Groep 6 Anita en Bertrand: Schaatsen

