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Gevonden voorwerpen!

Er zijn weer behoorlijk wat ‘gevonden 

voorwerpen’; mocht je iets missen, kijk 

dan nog even vóór vrijdag 11-10-2019! 

Daarna ruimen we deze spullen op.

 

KALENDER OKTOBER 2019
Za    5/10  • Dag van de leerkracht

Wo 28/8  • Groep 8 gaat op schoolkamp
     t/m vrijdag 11 oktober

Ma  14/10  • Start herfstvakantie

Ma  21/10  • We gaan weer beginnen!

Wo  23/10 • OR-vergadering  

Do  24/10  • Nieuwsbrief 6 verschijnt

- Ingezonden door onze correspondent Sven S.-

KiKu(KinderKunst) Moergestel                                                                                           

Stichting KiKu Moergestel heeft als doel de creativiteit van kinderen

(5-16 jr.) te stimuleren. Dit doen we door jaarlijks een expositie te

organiseren waar kinderen hun eigen creaties tentoonstellen.

Wil jij een eigen kunstwerk maken?

Dan zijn onze creatieve workshops echt iets voor jou, je leert omgaan

met verschillende materialen en technieken. Van oktober tot februari 

zijn er diverse workshops: Popart, glas bewerken met alcoholinkt,

schilderen met dunne verf en een schilderij maken met halve bollen.

Kijk voor meer informatie en voor de workshops op onze site:

www.kikumoergestel.nl.   
                                                                                                         

Lijkt het je leuk om je kunstwerk(en) te laten zien, dan kun je je op-

geven voor de expositie van 6 t/m 15 maart 2020.                                                                    

Voor meer informatie kun je bellen naar Karin Verbakel: 013 5131321.

Deze week een uitgebreide nieuwsbrief met wel 4 pagina’s...
Dus, kijk de pdf nog eens goed door!
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• De instructies zijn doorgaans kort. Dan gaan de kinderen aan het werk, want zélf handelen is zélf leren.
   Het goede antwoord is minder interessant, het gaat om de juiste aanpak, het inzicht, de uitleg.
• Een ander belangrijk onderdeel van de methodiek is het samenwerkend leren. Door samen opdrachten te maken worden kinderen zich 
   bewuster van welke rekenstapjes ze zetten. Door het elkaar uit te laten leggen, elkaar te bevragen en samen tot een oplossing te komen, 
   worden kinderen actief aan het rekenen gezet. Dit in tegenstelling tot het leren van rekenmaniertjes/trucjes die je toepast omdat de leer-
   kracht het zegt.
• We zijn in alle groepen begonnen met hetzelfde onderdeel: getalbegrip. Ook wij als team hebben profijt van samenwerkend leren.

Bij de methodiek ‘Rekenkracht’ hoort een aantal werkboeken. Deze werkboeken zijn bedoeld voor instructie en oefening van rekenstrategieën. 
Daarom worden de boeken niet perse door alle kinderen helemaal doorlopen. Niet alle kinderen hebben immers evenveel/dezelfde oefening 
nodig. Sommige kinderen maken slechts een deel van het werkboek.
Daarnaast bevat de methodiek andere hulpmiddelen. Er zijn kaartensets, waarmee leerlingen individueel of samen kunnen oefenen met
verschillende typen sommen en zijn er digitale oefeningen, zodat een leerling op een chromebook in de groep kan oefenen.
Tenslotte bevat de methodiek een toetssysteem, waarmee de plaats van een leerling op de leerlijn bepaald kan worden of waarmee
de beheersing van onderdelen kan worden vastgesteld. Daarmee kunnen leerkracht en leerling samen bepalen: waar moet ik meer
aandacht aan besteden? Op deze manier krijgt de leerling meer inzicht in eigen kunnen.

Een echte goede rekenaar ben je pas, als je het een ander uit kunt leggen!

REKENONDERWIJS IN GROEP 6 & 7: REKENKRACHT 

Anderhalf jaar is er binnen de Vonder de methode Rekenkracht uitgeprobeerd in de groepen 6 en 7. 
Leerkrachten zijn gaan kijken naar deze groepen en draagvlak werd gecreëerd. Het team is uitvoerig 
geïnformeerd over deze methode door de bedenker zelf en na dit alles is besloten om dit schooljaar
met REKENKRACHT te gaan starten!

Wat heeft ons getriggerd om hiermee te starten?

• Er wordt gewerkt vanuit de leerlijnen. Kinderen moeten voorgaande rekenstapjes beheersen,  
   voordat ze verder gaan naar de volgende.
• Rekenkracht werkt met een leerlijn: automatiseren. Elke rekenles wordt in de middenbouw
   gestart met automatiseren op ieders niveau. 
-

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hiernaast vindt u een lijstje van de groepsouders voor 
komend jaar. In enkele groepen hebben we nog een 
extra oproep gedaan, voor een enkele groep hebben 
we geloot via ouderwets briefjes trekken en voor een 
aantal groepen hebben we persoonlijk nog iemand 
benaderd na de oproep, omdat er zich nog niemand 
had aangemeld.
Het is elk jaar een hele puzzel, waarbij we helaas 
soms ook mensen moeten teleurstellen maar we zijn 
blij dat ook dit jaar de groepen weer goed bemand 
zijn. We hopen dan ook weer op uw medewerking als 
er een oproep van de leerkracht komt voor hulp via 
één van de groepsouders. En vindt u het leuk om uw 
handen wat extra uit de mouwen te steken, als dit 
nodig of mogelijk is, laat het dan gerust even aan de 
groepsouder weten!
Wij willen u alvast bedanken en in het bijzonder de 
groepsouders die zich hebben aangemeld. Wij wensen 
iedereen een fijn en plezierig schooljaar toe.

Met vriendelijke groeten,

Ouderraad basisschool De Vonder

Groep 1/2 Chantal Charlotte Stupers   Hilde Bruggeman

Groep 1/2 Elly/Majella Gina Kipoyi   Corry Linkels

Groep 1/2 Amy  Sandra Hoefnagels Irene Van Moorsel

Groep 1/2 Jeske/Ilse Desiree van Oursouw Janneke van de Wouw

Groep 3 Gaby  Silvie Krebbers     Anneke Rijnen

Groep 3 Kristel/Lotte Lilian Kolsters-Cools Marion Kerkhof

Groep 4 Erica/Anita Jessica Verhoeven Marcella van de Ven

Groep 4 Angela/Kim Reggy Ackermans Anouk van de Meijdenberg

Groep 5 Jamy  Michaela Koster     Linda de Kruijff

Groep 5 Marit  Lilijan van Boxtel     Bianca van de Ven

Groep 6 Sandra/Marina Reggy van Vugt     Monique van Zon

Groep 6 Vera  Gisela van Rijsewijk Inge Bouwmans

Groep 7 Danique  Willemien van Mook Karlijn Scherders

Groep 7 Thijs  Ilse van Herck  Jeanine de Laat

 

Hilde Bruggeman

 Corry Linkels

Irene Van Moorsel

Desiree van Oursouw Janneke van de Wouw

    Anneke Rijnen

Lilian Kolsters-Cools Marion Kerkhof

Marcella van de Ven

Anouk van de Meijdenberg

    Linda de Kruijff

    Bianca van de Ven

    Monique van Zon

Gisela van Rijsewijk Inge Bouwmans

Willemien van Mook Karlijn Scherders

Jeanine de Laat

Groep 8 Anne/Pepijn Esther Boogaers, Hanneke Ligt

   en Maaike van de Loo



Fluor Feest pakket!

Gemeente Oisterwijk biedt alle basisschool- 

leerlingen een Fluor-Feest-pakket aan. Met 

deze materialen ben je in het (schemer) 

donker zowel te voet als op de fiets beter 

zichtbaar in het verkeer! Gebruik het meteen: 

draag het en monteer het op je fiets.

Dit pakket bevat een rugzakje met reflecte-

rende band, 4 spaakreflectoren voor in de 

fietswielen en een smiley-sleutelhanger om 

aan de jas, fietssleutel of rugzak te hangen.
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Wees zichtbaar
in het verkeer!
Wees zichtbaar
in het verkeer!
In 2019 staat het thema zichtbaarheid centraal in de campagne ‘Brabant 

gaat voor NUL verkeersdoden’. Met de acties uit het draaiboek van het 

FLUOR feest van het Brabants Verkeersveiligheids Label-programma kunnen 

basisscholen op een leuke manier aandacht hebben en vragen voor zichtbaar 

zijn in het verkeer!

We roepen alle BVL-scholen in Brabant - dus ook De Vonder - op om met de 

kinderen, ouders en alle andere volwassenen zo goed mogelijk zichtbaar te 

zijn in de schemering en het donker. Dan gaat het niet alleen om goed 

werkende fietsverlichting en aandacht voor de dodehoek, maar ook om 

zichtbaarheid van de fietser en de voetganger zelf. Laat je dus goed zien

in het verkeer! 

BRABANT GAAT VOOR NUL VERKEERSDODEN

VAN ALLES TE BELEVEN BIJ OPENING & OPEN DAG DEN DONK
Op zaterdag 12 oktober a.s. wordt de gloednieuwe sportaccomodatie Den Donk geopend.

Er is die dag tussen 11.00 - 16.00 uur van alles te doen en te beleven.

Kom kijken en vooral méédoen!

Wat is er allemaal te doen?

Om 11:00 uur opent wethouder Stefanie Vatta officieel het nieuwe gebouw.

Zorg dat je van de partij bent, dan ben jij misschien wel de allereerste die

in het nieuwe zwembad plonst! Na de opening kun je namelijk meteen naar

binnen om alle mogelijkheden van het nieuwe sportcomplex te ontdekken.

In de sportzaal geven verschillende verenigingen sportclinics en demonstraties.

Als klapper op de vuurpijl mag je de hele middag gratis zwemmen! En van al

dat sporten en spelen krijg je natuurlijk honger. We zorgen daarom ook voor

iets lekkers.

Geen vervoer?

Geen probleem! De Parel Express rijdt die dag een speciale route.

Je kunt vanuit zowel Moergestel als Oisterwijk gratis meerijden.

De Express zet je voor de deur af en brengt je later op de middag ook

weer terug. Is dat niet luxe? Houd de gemeentepagina in Nieuwsklok,

de gemeentelijke facebookpagina en de website:

www.oisterwijk.nl/dendonk in de gaten voor de dienstregeling.



                                               

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

Wij gebruiken op school Parro! Doe je met ons mee? Binnenkort ontvang je van mij een e-mail 

zodat jij ook Parro kan gebruiken. Deze app geeft ons veel voordelen. 

 

 

Altijd op de hoogte 

Het wordt voor mij makkelijk om jou op de hoogte te houden. Mijn berichten 

komen direct aan én kun je - in tegenstelling tot briefjes - niet kwijtraken! 

 

Bekijk de leukste momenten van je kind 

Ik kan (bijvoorbeeld) tijdens het schoolreisje heel eenvoudig de leukste foto’s 

met je delen. Geniet mee met de leukste avonturen van je kind. 

 

Direct contact met onze school 

Ik heb hiermee één plek in handen om met jou (privé) en met alle andere 

ouders te communiceren. Wij kunnen via Parro direct contact hebben. 

 

Veilig & privé 

Foto’s worden veilig gedeeld binnen onze eigen schoolomgeving. Via Parro 

kun je aangeven waar foto’s van jouw kind gedeeld mogen worden.  

 

Wil je meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders. 

 

Ik heb jouw e-mailadres nodig zodat jij ook Parro kan gebruiken. Vul het onderstaande in  

en lever dit briefje s.v.p. bij Margret in.  

 

Naam:.... 
 

 

 

E-mail:.... 

 

Zoek op ‘Parro’ in: 

 

Computer of Windows Phone? Ga naar talk.parro.com. 
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