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De zomervakantie begint om 12.00 uur!
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19 augustus 2019

Start schooljaar 2019-2020, 8.30 uur.

De laatste nieuwsbrief alweer van het schooljaar 2018-2019…
Het is bijna zover…de zomervakantie gaat bijna van start. Het schooljaar lijkt weer
voorbij gevlogen te zijn. Wij, team de Vonder, wensen jullie allemaal een hele fijne,
welverdiende vakantie toe. Zorg goed voor jezelf en tot over 6 weken (los van groep 8
dan hé…)!

Gevonden voorwerpen.
Er liggen nog gevonden voorwerpen op de kamer van Magret. Morgenochtend (vrijdag 57-2019) kunt u ze nog bekijken en ophalen. Daarna gaan we ze weg doen.
Afscheid overblijfteam de Vonder.
Een nieuw tijdperk breekt aan. Volgend jaar start de Vonder met het continue rooster.
Na vele jaren stopt voor ons, als organisatie, het overblijven in deze vorm.
Wij willen langs deze weg alle ouders bedanken voor het vertrouwen in het overblijven!!!
Daarnaast een groot woord van dank aan alle overblijfkrachten die zich vrijwillig in
hebben gezet om deze klus steeds maar weer te klaren!!!
Dank aan het team voor de geweldige samenwerking!!!
Alle kinderen: dank je wel voor de gezelligheid!!!
Bedankt!
Team overblijven de Vonder
Rianne en Angelique

Een Vonder-lintje voor Jeanne…
Sven uit groep 6 heeft een prachtig artikel gemaakt van het Vonder-lintje want juf
Jeanne Parade laatst ontvangen heeft. Zie hiervoor de bijlage.
Interview:
Annabel uit groep 7 en Juul uit groep 6 hebben mooie interviews gehouden met
leerlingen van onze school. Zie hiervoor de bijlage.
Continurooster-info:
Zoals u eet gaan we vanaf schooljaar 2019-2020 werken met een ander lesrooster op de
Vonder.
Dit ziet er als volgt uit:
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

Vrijdag

8.30-14.30

8.30-14.30

8.30-12.30

8.30-14.30

8.30-14.30
Groep 1-2 vrij

Omdat alle kinderen overblijven is het volgende lunch-/buitenspel-rooster gemaakt:
Groepen

Lunch

Buiten spelen

1-2 (2 groepen)

11.45 tot 12.00

12.00 tot 12.30

1-2 (2 groepen)

12.15 tot 12.30

12.30 tot 13.00

Groepen

Lunch

Buiten spelen

3-5-7

11.45 tot 12.00

12.00 tot 12.30

4-6-8

12.15 tot 12.30

12.30 tot 13.00

De leerlingen eten met de leerkracht in de klas. Tijdens het buitenspelen zal het
onderwijsondersteunend personeel samen met enkele externe krachten surveilleren.

Er zullen meerdere momenten zijn om het nieuwe rooster te evalueren en eventueel aan
te passen waar nodig.
Afspraken m.b.t. lunch, pauzes en trakteren:
Lunchpauze:
Vanaf schooljaar 2019-2020 gaan we werken met een ander lesrooster op de Vonder.
Dat betekent dat alle kinderen op school lunchen. De leerlingen brengen brood en
drinken mee voor de lunch op school. In verband met de afvalberg vinden wij het
belangrijk dat het brood meegebracht wordt in een lunchtrommel.
Afspraken tijdens de lunch en pauze:
Lunch bestaat uit brood, fruit/groente en drinken (=water, ranja of melk, wat de
kinderen zelf meebrengen naar school). Geen koeken, geen snoep en geen pakjes
drinken. Brood wordt meegenomen in broodtrommels, geen plastic zakjes.
We stimuleren kinderen om hun broodtrommel leeg te eten, het is echter niet de
verantwoordelijkheid van de school. Brood dat niet opgegeten wordt, gaat niet in de
vuilnisbak. Dit wordt mee terug genomen naar huis. Zodoende kan de hoeveelheid eten
aangepast worden, of kunnen ouders in gesprek met hun kind.
Ochtendpauze:
Tijdens de ochtendpauze eten kinderen fruit en/of groente. Een boterham mag ook. Het
blijkt dat op school fruit eten er ook voor zorgt dat kinderen thuis vaker gezond kiezen.
De kinderen brengen dagelijks zelf fruit of groente mee naar school. Tijdens de
ochtendpauze mogen kinderen water, ranja of melk drinken, wat ze zelf meebrengen
naar school.
Traktaties:
Wij zetten leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment
bij met een gepaste traktatie. Ouders van de leerlingen van de groepen 1/2 zijn van
harte welkom bij het trakteren.
Op de website:
Bijlage 1: Artikel Sven
Bijlage 2:Interview Annabel-Juul

Groet,
Team BS de Vonder

