
 
 

Nieuwsbrief nr. 7, schooljaar 2018-2019 
22 november 2018  

 

Kalender 

Di 27 november Teamoverleg v.a. 15.45 uur 

Do 29 november Extra nieuwsbrief: ‘special’ m.b.t. Vonderwijs 

Di 4 december Sinterklaas op school 

Do 6 december Studiedag: alle kinderen zijn vrij 

Volgende reguliere nieuwsbrief 

 

 

Vonderwijs 

Op donderdag 29-11-2018 zal er middels een speciale (extra) editie van onze 

nieuwsbrief, uitgebreide informatie verschijnen over de stand-van-zaken m.b.t. ons 

Vonderwijs. 

Nog even geduld.  

 

 
Info meester Bertrand 

Zoals u weet is meester Bertrand dit schooljaar niet gestart in groep 5 Anita-

Bertrand/Vera. Via deze weg wil ik u wat uitgebreider informeren. 

Bertrand heeft blaaskanker, is hieraan geopereerd en wordt daarvoor nu verder intensief 

behandeld. Die  behandeling loopt in ieder geval door tot januari 2019, waarna er 

opnieuw gekeken wordt hoe het ervoor staat.  

 

Tot die tijd zal Bertrand dus zeker niet zijn werk op school hervatten; eerste prioriteit nu 

is 'beter worden'.  

Vera neemt zijn taken waar en daar verandert voorlopig niets in.  

De contacten met Bertrand lopen via school; als het aan de orde is informeer ik u 

opnieuw.  

 

Tot zover voor nu, 

groet, mede namens Bertrand, 

 

 

Sinterklaas-parkeer-info  
Sinterklaas ontvangen we op 4 december 's morgens om 8.30 op school. We sluiten 

daarvoor ons schoolplein af dus voor die enkele ouder die met de auto komt…houd u er 

rekening mee dat u buiten het schoolplein moet parkeren die ochtend. 

 

 

 

 



Kerstfeest op de Vonder!! (herhaling) 

Wij hebben heel leuk nieuws voor alle ouders en kinderen van de Vonder…. 

Het team van de Vonder gaat een kerstmusical opvoeren! 

 

De repetities zijn in volle gang, kleding kan bijna doorgepast worden,  het decor krijgt al 

vorm ..kortom; het begint bij ons al helemaal te kriebelen! 

 

We gaan jullie uiteraard nog uitgebreider informeren, maar nu alvast wat  

belangrijke puntjes; 

-De musical is op woensdagmiddag/avond 19 december 2018 in Den Boogaard; 

-We werken met 2 shows (tijden: 16:30-17:30 uur en 18:30-19:30 uur); 

-Ieder gezin krijgt een aantal toegangskaartjes om met de schoolgaande kinderen +2 

volwassenen te komen kijken. Deze komen met de oudste van ieder gezin mee in een 

enveloppe; 

-Uiteraard is iedereen vrij om kaartjes te ruilen (het sinterklaas-principe) We maken 

namelijk een verdeling op alfabet; 

-Na de voorstelling willen we met jullie na-kletsen onder het genot van een warm hapje 

en drankje! (consumptiebonnetjes hiervoor komen, samen met de toegangskaartjes, in 

de enveloppe); 

-Na de voorstelling heeft U de mogelijkheid een bijdrage te doneren aan een goed doel. 

Dit omdat wij het belangrijk vinden ons in te zetten voor mensen/kinderen die hulp nodig 

hebben. Het doel van dit jaar zal Stichting Semmy zijn. (www.stichtingsemmy.nl)  

-Omdat de kinderen op woensdagmiddag/avond naar ‘school’ komen, compenseren we 

dat door vrijdag 21-12-2018 geen les te geven. 

 

Dit tot zover!  

Wij duiken onze scripts weer in en gaan er iets moois van maken!! 

Team de Vonder 

 
 
Engels 

Een paar nieuwsbrieven geleden hebt u iets kunnen lezen over het vak Engels op de 

Vonder. Het laatste wat daarin stond was, dat ik contact op zou nemen met verschillende 

middelbare scholen.  

Na dit gedaan te hebben volgt hier een korte conclusie van deze gesprekken: 

- Elke middelbare school begint op zijn eigen manier aan het vak Engels. 

- Elk niveau begint ook op een ander ‘level’. 

- Van de basisscholen wordt verwacht een start te hebben gemaakt met het vak Engels 

en daarmee een stukje basis te hebben gelegd. 

- Gezien de maatschappij van tegenwoordig, waarin de Engelse taal meer en  meer naar 

voren komt, gaan wij op school opnieuw nadenken over de invulling van het vak Engels. 

Voor nu gaan we verder zoals in de eerdere nieuwsbrief te lezen was. 

 

To-be-continued… 

 

Groet, 

Anne Rasenberg 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stichtingsemmy.nl/


Gezonde school                                                                                                              

Vandaag hebt u een uitnodiging gekregen om een enquête in te vullen. Deze enquête 

gaat over de voeding op onze school. Via een link kunt u deze enquête invullen; dit duurt 

ongeveer 5 minuten. De enquête heeft betrekking op de ochtendpauze, middagpauze 

(vanaf volgend schooljaar continurooster) en de traktaties. We zouden het erg op prijs 

stellen als u deze vragen invult. Zo kunnen we tot een beleid komen voor gezonde 

voeding op de Vonder.  
 

Kerst-vraag 

Beste ouders, 

 

Wij zijn op zoek naar… 

Vrijdag 7 december willen we de school in kerstsfeer brengen en hiervoor zijn we nog op 

zoek naar mensen die ons daarbij kunnen helpen. Vanaf 8.30 uur tot ongeveer 10.30 

uur. 

 

Donderdagochtend 20 december hoeven de kinderen geen fruit en drinken mee te nemen 

voor de kleine pauze i.v.m. een leuke verrassing van de ouderraad. Voor deze ochtend 

zoeken we ook nog een enkele ouders die mee willen helpen met het uitdelen van de 

verrassing. Dit is ook vanaf 8.30 uur tot 11.00 uur. 

 

Dondermiddag 20 december  vanaf  13.00 uur zoeken we ook nog mensen die de kerst-

spullen mee op willen ruimen. 

 

Graag mailen naar: ouderraad.devonder@stgboom.nl 

 

 

Groetjes, 

werkgroep Kerst 

 

 

Groet,                                                                                                                                      

Team BS de Vonder 

 

Op de website 

Aanmeldingsformulier: Formulier downloaden 

http://www.bsdevonder.net/media/203475/aanmeldingsformulier-de-vonder-2018.pdf

