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Kalender
Vr

19 april 2019

Goede Vrijdag, alle leerlingen zijn vrij

Ma

22 april t/m 3 mei

‘Mei-vakantie’

Ma

6 mei 2019

We gaan weer beginnen

Di

7 mei 2019

Team-vergadering v.a. 15.30 uur

Wo

8 mei 2019

OR-vergadering: 20.15 uur

Ma

13 mei 2019

Stuurgroep-vergadering v.a. 15.30 uur

Wo

15 mei 2019

Vonder-dag

Do

16 mei 2019

Team-vergadering v.a. 15.30 uur
Nieuwsbrief 18 verschijnt

Uitslag MR-verkiezingen:
De stemmen zijn geteld. We hadden een goede response van jullie. We hebben 122
stemmen ontvangen. Wiljon Brouwers had de meeste stemmen en zal in het nieuwe
schooljaar zitting nemen in de MR. Hij draait de komende MR vergaderingen alvast mee
om zo goed in te kunnen stromen. Lilijan van Boxtek is als 2e kandidaat geëindigd en zij
zal in de loop van volgend schooljaar instromen en Nanette van Beers vervangen.
Nogmaals dank voor de goede response en natuurlijk voor de kandidaatstelling.
Met vriendelijke groet,
Esther Vriens (Vz-MR)
Aan-/afwezigheid IB-ers:
Van 23 mei t/m 12 juni zal Bregje Klinckenberg (IB-er groep 1 t/m 6), vanwege
familieomstandigheden, niet aanwezig zijn op de Vonder. Voor zorgvragen over uw kind
kunt u terecht bij desbetreffende leerkracht.
Van 12 april tot einde schooljaar is Barend Doedee (IB-er groepen 7 & 8) eveneens niet
aanwezig op De Vonder, vanwege bijzonder verlof. Zijn IB-taken worden in deze periode
overgenomen door Marscha Kuijpers.
Uitnodiging ouderavond POINT:
Geachte heer, mevrouw,
De school van uw kind(eren) neemt deel aan de onderwijsonderzoekswerkplaats POINT.
POINT staat voor Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent. Via de leerkracht(en) hebt

u één of meerdere brieven ontvangen over onderzoeken waar de school aan mee
werkt(e). De onderzoeken gingen over:
- schoolmotivatie
- herkennen van signalen van een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong in tekeningen van
kleuters
- de beschrijving van begaafde leerlingen door de kinderen zelf (wie-ben-ik)
Interesse in de resultaten van de onderzoeken?
Op woensdag 22 mei as. bent u van harte welkom om kennis te nemen van de resultaten
van de onderzoeken. Drie onderzoekers presenteren u de bevindingen uit de studies en
er is ruimte voor het stellen van vragen en voor het gezamenlijk napraten.
Programma
- 19.00 uur: inloop met koffie en thee
- 19.30 uur: welkom door prof.dr. Anouke Bakx
- 19.35 uur: (zelf)beelden van (hoog)begaafde kinderen door Anouke Bakx
- 20.05 uur: Motivatie van kinderen in de basisschool door dr. Lisette Hornstra
- 20.30 uur: Signaleren van begaafdheid m.b.v. kindertekeningen door drs. Sven
Mathijssen
- 20.55 uur: Afronding
- 21.00 uur: mogelijkheid om even na te praten (tot uiterlijk 21.30 uur i.v.m. sluiten
gebouw)
Locatie
De avond wordt gehouden bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Prof. Goossenslaan 1,
Gebouw P1/Mollergebouw, zaal D 1.01.
Aanmelden
U bent van harte welkom! Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomst. Graag
vragen we u om aan te melden, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
https://www.ontwikkelacademie.nu/workshops/2019-05-22-terugkoppeling-werkplaatsonderwijsonderzoek-point-voor-ouders
Wilt u meer weten over wat we in POINT doen? Dat kan via www.point013.nl
We hopen u te zien op 22 mei!
Hartelijke groet,
mede namens de leerkrachten van uw kind(eren),
Lisette Hornstra, Sven Mathijssen en Anouke Bakx

Avond-4-daagse:
Zie bijlage voor meer info t.a.v. de ‘Avond-4-daagse’.

Groet en een hele fijne meivakantie toegwenst,
Team BS de Vonder

