
 
 

Nieuwsbrief 3 

25 september 2014 
 

Van de directie 
 

Studiedag 

16 september vond de eerste studiedag van dit schooljaar plaats. Alle leerlingen waren 

die zonnige dag vrij. Het team van de Vonder is die dag aan de slag gegaan met de 

schoolontwikkeling. Er is samengewerkt rondom wereldoriëntatie: hoe zorgen we dat 
onze kernwaarden ‘betrokkenheid’ en ‘het kind centraal’ een duidelijkere positie krijgen 

binnen deze vakken? Ook is er bekeken hoe de leerpleinen effectiever gebruikt kunnen 

worden en zijn de mogelijkheden rondom groepsoverstijgend werken bij Estafettelezen 

verkend.  
’s Middags heeft het team gewerkt met de vragenlijsten van WMKPO.  

 

Gegevens leerlingen 

Eerder dit schooljaar hebben alle leerlingen een formulier mee naar huis genomen, 
waarop u gegevens in kunt vullen, zoals een nummer dat wij in noodgevallen kunnen 

bellen. We vragen ouders die het formulier nog niet ingevuld hebben, dit alsnog te doen. 

Bedankt! 

 
Kinderboekenweek  

Aanstaande woensdag 1 oktober start de Kinderboekenweek. Vanwege het 60-jarig 

bestaan heeft men voor het thema Feest gekozen. In elke klas zal er tijdens de 

Kinderboekenweek aan opdrachten gewerkt worden die met het thema Feest te maken 

hebben.  
Dit jaar zal er ook een gezamenlijke afsluiting zijn van de Kinderboekenweek. Deze is op 

donderdag 9 oktober rond 14.45 uur op het schoolplein. Ouders zijn hierbij welkom.  

 

Opening bibliotheek 
Ook de school heeft reden voor een feestje en wel de opening van de bibliotheek in de 

school. Vanaf woensdag 1 oktober kunnen de leerlingen boeken lenen die op het leerplein 

staan. De leerlingen kunnen onder schooltijd  boeken lenen die ze in de klas lezen. Na 

school kunnen de kinderen boeken lenen voor thuis. Dit kan op de volgende tijden: 
Maandag van 15.15 uur tot 16.15 uur. 

Woensdag van 12.00 uur tot 13.00 uur. 

Vrijdag van 15.15 uur tot 16.15 uur. 

 



 
De gewaardeerde vrijwilligers van de bibliotheek aan het werk 

 

Agenda 
Do 24 sep Kamp groep 8 

Vr 25 sep Groep 8 terug van kamp 

Ma 29 sep  

Di 30 sep  

Wo 1 okt Opening bibliotheek voor 

leerlingen 

19:30 uur: MR-vergadering 

19:30 uur: OR-vergadering 

Do 2 okt  

Vr 3 okt  

Ma 6 okt  

Di 7 okt  

Wo 8 okt  

Do 9 okt  

 
Uit de groepen 
Even voorstellen: 

 

Hallo allemaal! 

 
Aangezien ik een nieuw gezicht ben op basisschool de Vonder, stel ik 

mij graag even voor! Ik ben Tobias Timmermans uit Valkenburg aan de 

Geul. Ik ben 24 jaar en heb twee broers. Naast hardlopen, ga ik ook 

graag naar buiten om architectuur te bekijken en te fotograferen. Tot en 

met februari ga ik op dinsdag stage lopen in groep 7 van Juffrouw 
Marscha.   

 

Toen ik begon aan de lange weg om architect te worden, had ik nooit 

gedacht dat ik ooit voor meester zou gaan leren. Vorig jaar ben ik 
echter naar Armenië geweest voor vrijwilligerswerk met kinderen. Mede 

door deze bijzondere ervaring heb ik de keuze gemaakt om nu te 

beginnen aan de opleiding tot leraar basisonderwijs.   

 
Samen gaan we er een mooie tijd van maken op de Vonder! 

 



Tobias Timmermans 

 

Vanuit de OR 
Incasso ouderbijdrage 

Maandag 29 september a.s. zal de eerste automatische incasso van de vrijwillige 
ouderbijdrage voor dit schooljaar plaatsvinden.  

 

Versieren school 

Deze week is de school door de ouderraad versierd voor de kinderboekenweek en in het 
thema herfst. Het schoolgebouw heeft grote leerpleinen en grote raampartijen en daar is 

speciale versiering voor nodig. Daarom is dit jaar vanuit de OR een aparte werkgroep 

aangesteld om voor diverse thema's versieringen te maken/kopen, op te hangen en 

vervolgens te bewaren voor de komende jaren. 

 
Groepsouders – E-mailadressen  

Gisteren was er een korte bijeenkomst met ouderraad en groepsouders voor 

kennismaking en informatie. De groepsouders hebben van hun eigen groep een lijst 

gekregen met e-mail adressen van alle leerlingen, voor zover bij de ouderraad bekend. 
Dit zijn de e-mail adressen van het vorig schooljaar. Voor de nieuwe leerlingen wordt het 

e-mail adres overgenomen vanuit de schooladministratie (mits hiervoor akkoord gegeven 

is door de ouders). De groepsouders zullen in de komende week de e-mail adressen van 

hun eigen groep verifiëren, zodat ze met een up-to-date lijst kunnen starten. Mocht u bij 
het lezen van dit stukje in de nieuwsbrief bedenken dat uw e-mailadres in die tijd wel 

eens veranderd kan zijn, stuur dan even een mailtje naar de betreffende groepsouder. 

Dat scheelt hen werk en tijd en u ontvangt op die manier zeker de e-mails over de groep 

van uw kind(eren)! 
 

Overig nieuws 
Brigadiers 

Ruim 1 jaar zijn de Verkeersbrigadiers op ’t Rootven actief. Dit om onze schoolgaande 

kinderen veilig naar school te krijgen over het drukke Rootven. De ervaring wijst uit dat 
toch nog niet iedereen zich bewust is wat een Verkeersbrigadier inhoudt. Daarom hier de 

regels: 

•             Een brigadier die op straat met zijn bord omhoog staat, dat betekent: Stoppen! 

Voor iedereen! Dus ook voor fietsers en bromfietsers.  

Rijdt men toch door dan zijn de verkeersbrigadiers gemachtigd om een boete toe te 
kennen. Het is een serieuze overtreding die door de politie zeer hoog beboet wordt. 

•             1e fluit = brigadier de weg op, 2e fluit = iedereen ‘te voet’ oversteken, 3e fluit 

= brigadier gaat van de weg af. 

Heb dus respect voor de Verkeersbrigadier en wacht netjes tot de straat weer vrij is. 
Geef het goede voorbeeld aan iedereen!! Maar het belangrijkste moeten we niet uit het 

oog verliezen: de veiligheid staat voorop. 

Extra handjes zijn altijd welkom, graag!! Binnenkort start er weer een ‘half uur durende’ 

cursus (datum wordt zsm bekend). Heb je zin en tijd om ons te ondersteunen, graag een 
mailtje naar: maudy.vanlaarhoven@hetnet.nl. 
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