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Kalender 

Do 20 september Schoolkamp groep 8 

Vr 21 september Groep 8 komt terug van schoolkamp 

Di 25 september GMR, 20.00 uur 

Wo 3 oktober Start Kinderboekenweek 

Do 4 oktober Volgende nieuwsbrief 

Vr 5 oktober Studiedag: leerlingen zijn vrij 

 

Brigadieren stopt                                                                                                                           

Helaas hebben we deze week definitief moeten besluiten om te stoppen met het 

‘brigadieren’. Er hebben zich de afgelopen twee weken nog wel enkele mensen gemeld 

om mee te doen maar dat zijn er onvoldoende om een dekkend rooster te kunnen maken 

op langere termijn. We willen iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan het 

brigadieren van harte bedanken.                                                                                                      

 

Engels 

Beste ouders, 

 

Een aantal jaren horen we terug van de middelbare scholrn en ouders dat de overstap 

m.b.t. Engels van groep 8 naar het VO erg groot is. Om hier wat wijzer van te worden 

wordt er contact opgenomen met verschillende middelbare scholen om te kijken wat zij 

hierover zeggen. 

 

Om hier op de basisschool al wat te veranderen zijn wij een jaar geleden op zoek gegaan 

naar verschillende Engelse methodes om de inhoud en motivatie hiervan te onderzoeken.  

 

Uiteindelijk hebben we voor een combinatie van twee methodes gekozen die de inhoud 

en motivatie omhoog kunnen brengen. 

 

Dit schooljaar zijn we daarmee gestart in de bovenbouw in de hoop al wat veranderingen 

te zien. 

 

Bovenstaande informatie is bedoeld om jullie op de hoogte te houden van waar we mee 

bezig zijn. 

 

Wanneer er verder informatie is hoort u van ons. 

 

Parkeren                                                                                                                        

We hebben gemerkt en gehoord dat er tijdens het brengen en halen van onze leerlingen 

door ouders op plekken geparkeerd wordt waar het niet is toegestaan. Het levert ook 

voor de bewoners rondom onze school vervelende situaties op. 



Opnieuw dus een oproep om enkel die plekken te gebruiken waar parkeren toegestaan is 

(of, nog beter, op me fiets te komen…). 

 

Nieuws uit de groepen 1-2 

Nieuwe thema van de kleutergroepen 

Wie het leerplein van de kleuters oploopt, wordt metéén getrokken door onze ‘kubus’. 

Deze is weer prachtig ingericht n.a.v. het thema, waarmee wij de komende weken aan het werk 

gaan: “ zoek  een  boek ”.     

                                                      

 
 

Met name  ‘de Kinderboekenweek’ (vriendschap/kom erbij!) staat binnen dit thema centraal. 

Boeken en –diverse typen- letters zijn in onze hoek terug te vinden; evenals verschillende 

mogelijkheden om erin te spelen: 

Je kunt een brief-je- posten, een kaartje schrijven, lekker neuzen in een hoekje met een boekje, 

stempelen… 

En door de gezellige omgeving je welkom voelen en geïnspireerd raken om aan de slag te gaan… 

                                              Want dat is ons uitgangspunt! 

 

 
 

 

 

 

 

 

Groet, 

Team BS de Vonder 


