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Van de directie 
Studiedagen 

Woensdag 28 januari vindt de vierde studiedag van dit schooljaar plaats. De dag staat in 
het teken van de informatieavond. De leerkrachten zullen overdag zorgen dat alles in 

orde is voor ’s avonds. ’s Avonds zullen de leerkrachten workshops verzorgen of volgen.  

 

Woensdag 14 januari vond de derde studiedag van dit schooljaar plaats.  
De leerkrachten hebben zich gebogen over de ambities die de Vonder in het nieuwe 

schoolplan wil zetten. In dit schoolplan worden de plannen voor 2015 tot en met 2019 

gezet. De directie wil het team hier actief bij betrekken. Ook de ouders worden betrokken 

bij het schoolplan: momenteel bekijken twee personen uit de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad het conceptplan. Hun aanvullingen zullen besproken en 

meegenomen worden.  

De leerkrachten hebben op deze dag ook nieuwe thema’s voor wereldoriëntatie 

voorbereid. 

 
Informatieavond 

We hebben al ruim 125 aanmeldingen voor onze informatieavond 28 januari. Er zijn nog 

workshops/lezingen waarvoor u zich in kunt schrijven. Inschrijven doet u via deze link.  

 
U zult 28 januari vanaf 19:30 uur ontvangen worden bij de hoofdingang van de school, 

door enkele ouders uit de ouderraad. Zij zullen u vertellen bij welke workshops u 

verwacht wordt. We hebben iedereen die zich aangemeld heeft kunnen indelen bij twee 

workshops die hij/zij gekozen heeft; u kunt dus allemaal naar de workshops waar u zich 
voor aangemeld heeft. In de speelzaal zal koffie en thee voor u klaarstaan.  

In de school zal aangegeven zijn waar u het lokaal van uw workshop kunt vinden.  

Om 20:00 uur start de eerste ronde. Deze duurt tot 20:45 uur. Na 15 minuten wisseltijd, 

zal om 21:00 uur de tweede ronde starten. Deze duurt tot 21:45 uur.  

 
Leerlingen uit groep 3 leerden de ‘oe’, en bakten koekjes 

http://vonder.liamtjoa.nl/


Team- en bouwoverleggen 

Dinsdag 6 januari heeft Charlotte de Meester (gedragsspecialiste Stichting BOOM) een 

teamoverleg voor het team van onze school verzorgd. Het onderwerp van dit overleg was 

‘De leerkracht doet ertoe’. Er werd gesproken over leerkrachtgedrag. Er werden 
belangrijke eigenschappen voor leerkrachten besproken en er werd bekeken waar voor 

onze school nog winst te behalen is.  

Deze week heeft Charlotte het bouwoverleg van de groepen 5 t/m 8 geleid. Zij heeft op 

een inspirerende manier verteld hoe je kinderen positief en oplossingsgericht kunt 
benaderen en heeft tips en ideeën gepresenteerd waar de leerkrachten met hun 

leerlingen mee aan de slag kunnen.  

Volgende week zal Charlotte het bouwoverleg van de groepen 1 t/m 4 leiden en ook met 

hen over pedagogisch handelen spreken.  
 

Tandarts/doktersbezoek 

We willen u vragen om tandarts- en doktersafspraken voor uw kind buiten schooltijd te 

plannen. We begrijpen dat er in uitzonderlijke gevallen soms geen andere mogelijkheid 

is.  
 

Carnaval 

Maandag 9 februari zijn alle leerlingen uit groep 1 en 2 vrij. Zij worden vrijdag 13 

februari verwacht op school, omdat we dan met de gehele school samen Carnaval zullen 
vieren.  

 

Agenda 

Do 22 jan  

Vr 23 jan  

Ma 26 jan Deze week Cito-toetsen 

Di 27 jan  

Wo 28 jan Studiedag: alle leerlingen vrij 

19:30 Informatieavond 

Do 29 jan  

Vr 30 jan  

Ma 2 feb Deze week Cito-toetsen 

Di 3 feb  

Wo 4 feb  

Do 5 feb Schoolmaatschappelijk werk 

 

 
Tijdens het thema ‘Winkel’ openden leerlingen uit groep 1 en 2 van Juf Chantal hun eigen winkel, waar ouders 

spullen konden kopen. 

 
 

 

 

 



Vanuit de groepen 
Tentoonstelling Plusklas 

Ouders van leerlingen uit de Plusklas, zijn van harte welkom op de tentoonstelling van de 

Plusklas. Deze tentoonstelling vindt plaats op vrijdag 6 februari en duurt van 8:30 uur tot 
10:00 uur.  

Overig nieuws 
Schoolmaatschappelijk werk 

Inge van Son is onze nieuwe schoolmaatschappelijk werkster. Zij stelt zich voor op onze 

website, te lezen via deze link. Inge zal op de dagen aanwezig zijn die vermeld staan in 
de schoolkalender en die vermeld worden in de nieuwsbrieven.  

 

Jeugdverpleegkundige 

Op onze website stelt ook de jeugdverpleegkundige Annelien van Baast zich voor, zie 

deze link.  
 

Op de website  

Nieuwe op de website: 

Groep 7 Marscha: Kloosters en Kerken 
Groep 3 Angela-Kim: Koekjes bakken 

Groep 1-2 Chantal: Winkelverkoop 

Groep 1-2 Chantal: Kerstviering 

 

 
Leerlingen uit de groepen 7 zijn met geschiedenis bezig met het thema ‘Kloosters en kerken’. Zij gingen op 

excursie naar de kerk in Moergestel en het klooster in Oirschot.  

http://www.bsdevonder.net/media/61336/smw-poster-inge-van-son-2015-22-01-2015.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/61337/voorstellen-basisschool-22-01-2015.pdf
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-marscha/gr7-marscha-kloosters-en-kerken.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-3-angela-kim/groep-3-angela-kim-koekjes-bakken.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-chantal/gr1-2-chantal-winkelverkoop.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-chantal/gr1-2-chantal-kerstviering.aspx

