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Volgende nieuwsbrief

Besluit schooltijden
Na overleg in ons team en in onze medezeggenschapsraad hebben we onderstaand
besluit genomen.
Vanaf schooljaar 2019-2020 zullen we op onze school met een continurooster gaan
werken. We hebben ervoor gekozen om hiermee nog niet te starten in het nieuwe
schooljaar aangezien we daar de volle aandacht willen geven aan de inhoudelijke
schoolontwikkeling en dat levert naar verwachting al voldoende verandering op.
Daarbij kan deze verandering ook weer invloed hebben op de gewenste invulling van het
continurooster.
Tegelijkertijd geeft het ons de tijd om goed na te denken over de randvoorwaarden en
definitieve vorm van dat continurooster, een goede invulling van het lunchmoment, de
juiste vorm van het pauzemoment en de personele consequenties daarvan.
Tot zover voor nu; in het nieuwe schooljaar komen we hier op terug.

Schoolontwikkeling: Vonderwijs
T.a.v. onze schoolontwikkeling kan ik u melden dat er een stuurgroep geformeerd is die
het proces rondom onze onderwijsvernieuwing bewaakt. Negen collegae zitten in die
stuurgroep, te weten: Angela, Anne, Bregje, Brigitte, Helga, Jamy, Joyce, Thijs en Robb. Die

stuurgroep ‘worstelt’ op dit moment met de vraag ‘hoe-nu-verder’. We willen graag ons
onderwijs inhoudelijk aanpassen maar dan wel op een manier die bij onze leerlingen, ouders
en ons team past. Wat is dan de juiste keuze, met de meeste kans op succes, waarbij we ook
voldoende borging regelen?
Een aantal vragen waarop we de juiste antwoorden aan het zoeken zijn. Dat doen we met
behulp van externe begeleiding die ons scherp houdt in het maken van onze keuzes en het
overzien van de consequenties.
Een mooi traject waar we in zitten waar veel energie vrijkomt en in gaat zitten. Zodra we
concreter hebben wat we gaan doen informeer ik u opnieuw.
Wordt vervolgd…o ja, dit traject noemen we : Vonderwijs!
Inzet formatie schooljaar 2018-2019
Op dit moment ben ik bezig om de laatste puntjes op de i te zetten t.a.v. de inzet van
onze formatie. Ik verwacht u begin volgende week een bericht te kunnen sturen over het
definitieve personele plaatje van het nieuwe schooljaar.
Wel kan ik alvast aangeven dat we een nieuwe collega gaan verwelkomen. Juf Daphne
Hoeve gaat ons team versterken voor drie dagen per week. Zij stapt over van
basisschool den Akker (Oisterwijk) naar ons, in het kader van vrijwillige mobiliteit binnen
onze stichting BOOM. We zijn blij met haar komst en wensen haar alvast veel plezier en
succes.

Verlof-aanvragen
Ik merk dat er behoorlijk wat verlofaanvragen op mijn bureau terecht komen die niet
onder de geldende regels vallen. Na overleg met de leerplichtambtenaar heb ik besloten
om deze regels strikter te gaan volgen. Daarmee wil ik ‘wildgroei’ voorkomen en kan ik
duidelijker zijn in de toekenning of afkeuring van de aanvragen.

Schoolfotograaf
Over twee weken komt de schoolfotograaf weer naar onze school! We hebben voor
dezelfde opzet als vorig jaar gekozen. Op maandag 28 mei worden de portretfoto’s
gemaakt, we beginnen om 8.30 uur met alle kleuters en gaan zo verder tot aan groep 8.
Als het weer het toelaat worden op dezelfde dag ook de groepsfoto’s gemaakt.
Op woensdagochtend 30 mei worden de vrienden/vriendinnenfoto’s gemaakt van de
groepen 8. Mocht het slecht weer zijn op maandag dan maken we ook alle groepsfoto’s
deze ochtend.
Broer/zus foto’s kunnen ook gemaakt worden, dit jaar alleen niet op inschrijving. Als je
een broer/zus foto wil kom je op woensdagmiddag 30 mei tussen 13.00 uur en 15.00
naar school, trek je een nummer en weet je wanneer je aan de beurt bent.
Het voordeel van “buiten schooltijd” is dat eventueel andere kinderen van het gezin ook
op de foto erbij mogen!
We hopen op mooi weer en geweldige foto’s!
Groetjes Danny en Heidy,
namens de ouderraad
Cultuurweek
Uitvindingenweek op de Vonder!
In de week van 22 t/m 25 mei staat het thema uitvindingen in iedere groep centraal .
Alle klassen gaan op geheel eigen wijze invulling geven aan dit thema.
De kinderen zouden het erg leuk vinden als ouders, opa's, oma's en andere
belangstellenden een kijkje komen nemen naar alle mooie 'opbrengsten' van deze week.
Daarom nodigen wij jullie van harte uit op vrijdagmiddag 25 mei vanaf 14:30 uur.
KOMT DAT ZIEN, KOMT DAT ZIEN!
We hopen veel enthousiaste gasten te mogen ontvangen!
Groetjes van alle kinderen en leerkrachten

Luizen
Allereerst willen wij Danny hartelijk bedanken voor het coördineren van de ‘luizenwerkgroep’ de afgelopen schooljaren. Zij heeft besloten ermee te stoppen aan het eind
van dit schooljaar. Magret zal haar coördinerende taken overnemen.
Alle andere luizenouders ook bedankt dat wij op jullie konden rekenen afgelopen
schooljaar en we hopen dat wij volgend schooljaar weer op jullie kunnen rekenen.
Wij zoeken nog extra handen voor het controleren van luizen.
U kunt zich aanmelden bij het nieuwe contactadres: m.vandewal@stgboom.nl
Groetjes,
Magret
Schoolregels
In de komende periode stellen we 1 afspraak per week centraal.
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.
5. We zorgen voor rust in de school.
De afspraken gelden voor zowel leerlingen, collega’s en ouders.

Bibliotheek-nieuws:
Deelnemen aan de BoekenBende in Oisterwijk kan deze maand nog steeds.
Tijdens de BoekenBende leer je alles over de wereld die de Bibliotheek Oisterwijk te
bieden heeft en ga je aan de slag met de bijzonderste verhalen. Tekenen, schrijven,
lezen, doe-opdrachten, gedichten maken, sprookjes ontdekken… Noem het maar op! Heb
je zelf een idee? Kom ermee!
De BoekenBende is geschikt voor kinderen tussen de 8 en 11 jaar oud. Je kan deelnemen
aan losse bijeenkomsten van de BoekenBende. De BoekenBendes zijn op dinsdag 8-15
mei-22 mei, altijd van 15:30 tot 16:30 uur. Voor elke deelname vragen wij een kleine
bijdrage van €2,50 (inclusief drankje en iets lekkers).
Aanmelden of meer informatie? Mail dan naar MichelleOolders@bibliotheekmb.nl.
KIES Kinderen in Echtscheiding Situaties gemeente Oisterwijk
KIES is een spel- praatgroep waar kinderen de scheiding beter leren begrijpen en een
manier vinden om te leren omgaan met alles wat er verandert door de scheiding. KIES
ondersteunt ouders door er even voor de kinderen te zijn! De bijeenkomsten zijn er voor
kinderen van groep 1-2-3 en voor kinderen van groep 4 t/m 8 en worden begeleid door
twee KIEScoaches. We komen 8 keer een uur in de week bij elkaar, onder schooltijd, in
een groepje van maximaal 8 kinderen voor de jonge groep en maximaal 10 kinderen
voor de oudere groep.
Voor deelname aan KIES maakt het niet uit hoe lang geleden de scheiding heeft
plaatsgevonden. Het is er voor ieder kind dat een scheiding meemaakt!

In de KIESgroep gebruiken we vooral veel creatieve werkvormen zoals spel, toneel,
tekenen, schrijven en natuurlijk praten we met elkaar! Kinderen ervaren veel steun door
ervaringen uit te wisselen, naar elkaar te luisteren en te helpen. Voor de ouders van de
deelnemende kinderen is er een informatie- en evaluatie avond. Aan deelname zijn geen
kosten verbonden. KIES wordt in Oisterwijk gefinancierd door het Centrum voor Jeugd en
Gezin.
KIES op de basisschool:
Voor komend schooljaar is er mogelijk een KIESgroep voor de groepen 4 t/m 8 op de
Vonder. We gaan nu inventariseren of we een groep kunnen formeren.
We komen acht weken bij elkaar. Wij hebben al op veel scholen een KIEStraject begeleid.
De reacties van de kinderen, de ouders en de leerkrachten zijn erg positief!
Aanmelden kan bij de intern begeleider of de leerkracht van je kind.
Voor deelname is toestemming van beide ouders nodig.
Graag vernemen we vòòr de zomervakantie of je mee wilt doen!
‘Het is fijn dat je er met anderen over kunt praten en je ook de verhalen van anderen
kunt horen. Je kunt je verhaal vertellen zonder dat het wordt doorverteld. Het verhaal
blijft tussen het KIESgroepje.’
Meisje, 11 jaar
‘Ik vind het vooral fijn dat ik nou verhalen van andere kinderen heb gehoord. En er wordt
op een fijne manier over de scheiding gepraat.’
Jongen, 12 jaar
Ben je nieuwsgierig geworden of wil je meer weten? Informeer dan naar mogelijkheden
voor deelname aan KIES bij de Intern Begeleider van jouw school! Voor meer info over
het KIES programma: www.kiesvoorhetkind.nl
Het KIES-team
Maaike de Kort, Mayke Schopman en Bregje de Jong
Groet,
Team BS de Vonder
Op de website
Groep 6 Sandra: Verjaardag juf Sandra

