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Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
Cito-toetsen
Ouderraad-vergadering
Cito-toetsen
Portfolio groepen 1-2 mee naar huis
Volgende nieuwsbrief

Kalender schooljaar 2018-2019
Op dit moment werken we hard aan de kalender voor het nieuwe schooljaar. In onze
volgende nieuwsbrief zal ik die kalender meesturen. Nog even geduld.

Besluit schooltijden/uitslag enquête
In de vorige nieuwsbrief heb ik u het besluit t.a.v. onze schooltijden meegedeeld. Ik
realiseerde me later dat de uitslag van de bijbehorende enquête nog niet
gecommuniceerd is; bij dezen:

- 261 formulieren uitgestuurd
- 218 formulieren retour: 83,5 %
- 120 biljetten geven aan te willen veranderen, 98 biljetten geven aan niet te willen
veranderen. Uitslag lag dus relatief 'dicht-bij-elkaar'.
De opmerkingen die gemaakt zijn op de stembiljetten waren aanleiding voor mij en de
MR om voor het gecommuniceerde besluit te kiezen. Opmerkingen lagen nogal uiteen
dus we hebben daarbij afgewogen wat o.i. het zwaarst moest wegen. Het voert te ver om

inhoudelijk hier op die opmerkingen in te gaan. Mocht u daarover toch meer willen
weten, laat het me weten.
Schoolontwikkeling: Vonderwijs

Vrijdag a.s. staat onze volgende studiedag op het programma en daar is Vonderwijs
natuurlijk één van de agendapunten. In onze volgende nieuwsbrief zal ik uw informeren over
die studiedag middels een kort verslagje.
Overblijven in schooljaar 2018-2019
Beste ouders en/of verzorgers,

In verband met het overblijven op school, willen de coördinatoren die het overblijven
regelen, graag van u weten of uw kind/eren gebruik gaat/gaan maken van de
overblijfregeling in het nieuwe schooljaar.
Indien uw kind/eren gebruik gaat/gaan maken van het overblijven, gelieve het formulier
(zie bijlage) in te vullen en bij voorkeur te mailen naar overblijvendevonder@gmail.com,
of inleveren bij de groepsleerkracht van uw zoon/dochter vóór 22 juni 2018.
Ontmoeting in de JOOP-tuin

Ik zie de laatste tijd regelmatig mooie ontmoetingen in de JOOP-tuin tussen leerlingen en
bewoners van Stanislaus. Bovenstaande foto getuigt daarvan. Jong en oud ontmoeten
elkaar en wisselen ervaringen uit: ‘Daar doen we het voor’!
Cultuurweek
Wat een uitvinding zeg, zo’n cultuurweek. We kijken terug op een dynamische week
waarbij alle groepen druk bezig zijn geweest met allerlei verschillende uitvindingen. De
presentatie van dat alles, afgelopen vrijdag, was superdruk bezocht. We kunnen dan ook
gerust spreken van een zeer succesvolle week.
Verkeersexamen
Beste ouders,
Bij deze willen wij aan iedereen laten weten dat alle kinderen van de groepen 8 zijn
geslaagd voor het theoretisch en praktisch verkeersexamen!
Groetjes,
Juf Joyce, meester Drik en juf Anne

Bedankochtend
Omdat wij zo blij zijn met uw hulp is er voor alle vrijwilligers ook dit jaar weer een
bedank-ochtend.
De kinderen van de Vonder willen u dan bedanken voor al uw hulp in dit (bijna)
afgelopen schooljaar.
De bedankochtend is op woensdag 20 Juni 2018. Vanaf 10.15 uur verwachten wij u in de
speelzaal van onze school. Het programma start rond 10.45 uur en duurt tot ongeveer
12.00 uur.
Wanneer u graag wilt komen, wilt u zich dan aanmelden bij:
m.vandewal@stgboom.nll
zodat wij een inschatting kunnen maken hoeveel personen er komen.
Bedankt en tot ziens.

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.

Groet,
Team BS de Vonder
Op de website
Bijlage 1: Inschrijving overblijven 2018-2019
Sportdag groep 1 en 2, 2018

