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‘Fouten maken is niet erg.
Er niet van leren wel...’

Geen België-uitwisseling  
Er is onduidelijkheid over het al dan niet
doorgaan van de uitwisseling van groep 7
met de Sint-Pieter school uit Oostkamp in
België. Die uitwisseling gaat niet meer door. Twee jaar geleden
is er voor het laatst een uitwisseling georganiseerd. Daarna zijn er 
verschillende gesprekken geweest tussen ‘Sint-Pieter en Vonder’ 
over de vorm en opzet van de uitwisseling. Hoewel de uitwisse-
ling jarenlang een succes is geweest, is er voor gekozen deze 
uitwisseling te stoppen. Bij deze bent u op de hoogte gebracht!

Schoolfotograaf: 16 en 18 maart
Kleine wijziging in onze jaarkalender:
de schoolfotograaf komt
definitief op maandag 16 en
woensdag 18 maart 2020
(i.p.v. 8 en 9 april). Zet het
alvast in de ‘nieuwe’
agenda!

Sinterklaas 2019
We kunnen weer terugkijken op 
een geweldig Sinterklaasfeest! 
Gelukkig was de Sint ook dit jaar 
weer keurig op tijd om over de rode 
loper onze school te betreden. Wat 
een sfeer, wat een spanning op de 
gezichten van onze leerlingen, wat 
een enthousiasme bij de optredens 
voor de Sint en zijn vele Pieten, 
wat een creatieve surprises en wat 
een werk heeft de ouderraad hier 
verzet (samen met Magret).
Hartelijk dank daarvoor.
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Schoolplein sta-va-za…
Ongeveer de helft van ons schoolplein aan de voorkant van onze school 
willen we graag permanent veranderen in een ‘groen schoolplein’.
De stand van zaken (sta-va-za) op dit moment is dat we wachten op een 
reactie op onze subsidieaanvraag van de gemaakte plannen. Afhankelijk 
daarvan kunnen we namelijk al onze plannen uit gaan voeren (of slechts een 
gedeelte daarvan). De verwachting is dat het nog wel even duurt voordat er 
daadwerkelijk gestart gaat worden met de aanpassing; zoals het er nu naar 
uitziet zou dat in het najaar van 2020 zijn. Zodra er meer info is informeren 
we jullie opnieuw.

‘Zo hebben wij dat niet geleerd’... Over Rekenkracht - Insula
Een uitspraak van ouders die vaak voorbij komt bij ons als leerkracht.
Ik zal u vertellen: zo hebben wij het ook niet geleerd. Onze nieuwe
rekenmethode gaat uit van: strategieën verwoorden en uitleggen.
Geen trucjes! En wees eens eerlijk, vroeger bestond het rekenen
voornamelijk uit het leren van trucjes.

in de war
Veel ouders willen graag hun kinderen helpen met rekenen.
Soms kan dat heel handig zijn. Wat u vooral niet moet doen,
is uw manier aanbieden aan uw kind. Vooral de rekenzwakke 
kinderen raken daardoor nog meer in de war.

instructie filmpjes
Ik heb een aantal filmpjes opgenomen met daarin de instructie die de kinderen ook krijgen. Deze filmpjes verhogen de 
zelfstandigheid van de kinderen en zij kunnen te allen tijde bij de instructie als daar behoefte aan is. Voor u als ouders is 
het misschien ook interessant om een aantal filmpjes te bekijken. U ziet dan hoe uw kind rekeninstructie krijgt. Het betreft 
(tot nu toe) strategieën die in de groepen 5 t/m 8 aangeboden worden.

https://devonder.symbaloo.com (Klik op het tabblad: Insula)

Groeten van Juf Sandra - Projectleider Insula

Bericht over vrijwillige overblijf-bijdrage…
Er zijn wat onduidelijkheden over de besteding van de vrijwillige overblijf-
bijdrage. Daarom hier een toelichting: Eind vorig schooljaar hebben we in 
overleg met de MR de hoogte van die bijdragen vastgesteld. Dat geld 
hebben we nodig om onze overblijfouders te betalen en materialen aan te 
schaffen waar in de lunchpauze mee gespeeld kan worden. Wanneer alle 
ouders deze bijdrage betalen spelen we quitte: dat betekent dat we de 
bijdrage afgestemd hebben op de kosten en dat we daar als school zeker 
geen geld aan overhouden; dat hoeft natuurlijk ook niet.
De ervaring leert dat er vanuit de schoolbegroting vaak toch nog geld ‘bij 
moet’ aangezien we niet aan de 100%-betalingen komen. 
Mocht u de begroting in willen zien, neemt u dan contact op met
Robb Udo.

Overblijf-bijdrage

Kinderen groep 1-2:   € 30,- 

Kinderen groep 3 t/m 8:  € 40,-

S.v.p. de overblijf-bijdrage betalen op 
rekeningnummer:

NL28 RABO 0134593162
t.a.v. Bs de Vonder inzake overblijven.

Gelieve naam en groep van uw 
kind(eren) hierbij te vermelden.
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Kerst info
Op donderdag 19 december zal de kerstviering plaatsvinden. We beginnen dit 
jaar met een kerstwandeling door het dorp. De kinderen van groep 1 t/m 7 
worden hiervoor om 18.15 uur in de eigen groep verwacht (groep 8 om 18.00 
uur). Enkele hulpouders zullen met de leerkracht en de kinderen mee lopen. 
Tijdens deze tocht zijn alle ouders van harte welkom om langs de route te 
kijken of op het schoolplein te wachten. Op het plein zal een kerstmarkt zijn 
waar u leuke en lekkere dingen kunt kopen (vergeet uw kleingeld niet!). De 
opbrengst zal naar goede doelen gaan die door de kinderen worden gekozen. 
De groepen zullen tussen 19.00 uur en 19.15 uur weer terug op school 
arriveren. Ze zullen dan naar hun lokaal gaan waar ze kunnen worden opge-
haald. De markt zal om 20.00 uur eindigen. Op het schoolplein kunt u die 
avond dus niet parkeren. Wij hopen er weer een leuke viering van te maken.  
Voor eventuele vragen kunt u bij Magret terecht. Zodra er meer info is 
informeren we jullie opnieuw.

Groeten, werkgroep kerst.  

Goede Vrijdag geen vrije dag
Zoals u wellicht in de jaarkalender al hebt gelezen is Goede
Vrijdag (vrijdag 10 april 2020) dit schooljaar geen vrije dag.
Vanwege de invoering van ons continurooster maken we op
de Vonder per week minder onderwijsuren en dat compenseren
we dit schooljaar door minder dan voorheen studiedagen te
organiseren. Houdt u daar s.v.p rekening mee in uw (vakantie-
planning.


