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Kalender
Do

2-7-2020

(Alweer) Musical en ‘afscheid’ groep 8

Wo

8-7-2020

Teamoverleg vanaf 13.15 uur

Do

9-7-2020

Nieuwsbrief 28 verschijnt

Afscheid overblijfteam de Vonder.
Na vele jaren stopt voor ons helaas het overblijven.
Wij willen langs deze weg alle ouders bedanken voor het vertrouwen in het overblijfteam!
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 fijne samenwerking.
Alle kinderen: dank je wel voor de gezelligheid, wij gaan jullie missen.
Bedankt!
Team overblijven de Vonder
Rianne en Angelique

Kledingcontainer
Zoals eerder gemeld staat er een witte kledinginzameling-container net voorbij de ingang
tegenover de brandweerkazerne. Het zou fijn zijn als u daar uw kleding, die niet meer
gedragen wordt, in gooit. Er staat een fraaie sticker van stichting Tess op die container.
Dat betekent dat de opbrengst van de inzameling ten goede komt aan die stichting. We
hebben wel afgesproken dat de opbrengst gedeeld gaat worden; de ene keer voor de
stichting Tess en de andere keer voor ons als school. Bent u op de hoogte.

Gevonden voorwerpen
We hebben weer behoorlijk wat gevonden voorwerpen ‘verzameld’. Mogelijk zit er nog
iets tussen wat van uw kind is en nog goed bruikbaar is. Om dat te beoordelen leggen we
alle gevonden voorwerpen van maandag 6 t/m donderdag 9-7-2020, dagelijks tussen
14.15 uur en 15.00 uur onder de trap bij de hoofdingang. Kom gerust kijken en neem uw
spullen alsnog mee. We voeren de spullen die overblijven op vrijdag 10-7-2020 af.

Vakantierooster + vrije dagen in schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie

Maa 19-10-2020 t/m vrij 23-10-2020

Kerstvakantie

Maa 21-12-2020 t/m vrij 1-1-2021

Voorjaarsvakantie

Maa 15-2-2021 t/m vrij 19-2-2021

2e Paasdag

Maa 5-4-2021

Koningsdag

Din 27-4-2021

Meivakantie (incl. Hemelvaart)

Maa 3-5-2021 t/m vr 14-5-2021

2e Pinksterdag

Maa 24-5-2021

Zomervakantie

Maa 26-7-2021 t/m vr 3-9-2021

Studiedagen voor het team waarop de leerlingen vrij zijn:
Maandag 5-10-2020 / Woensdag 11-11-2020 / Vrijdag 22-1-2021 / Maandag 15-3-2021 /
Woensdag 28-4-2021 / Vrijdag 18-6-2021

Hartelijk dank aan alle hulpouders
We kunnen dit schooljaar helaas geen ouder-bedank-ochtend organiseren vanwege de
Corona-maatregelen. Vandaar via deze weg: Heel veel dank aan alle hulpouders die
meegedacht en meegedaan hebben dit schooljaar. Mede dankzij jullie hebben onze
leerlingen weer kunnen genieten van kleine en grote activiteiten. Door de bijzondere
afgelopen maanden zag dat er dus anders uit dan normaal. Hopelijk kunnen we in het
nieuwe schooljaar zaken weer als vanouds oppakken. Nogmaals dank en (alvast) een
fijne vakantie!

Oproep!
Audacia schoenen ruil!
Wij willen graag een voetbalschoenen-ruilsysteem opzetten bij Audacia.
Met het oog op duurzaamheid en kinderen die snel uit de schoenen groeien.
Daarvoor vragen wij jullie om te kleine, oude voetbalschoenen te doneren.
Scheenbeschermers mogen ook.
Zodat wij een ruilsysteem op kunnen starten.
Voor meer info kun je altijd bellen of app-en naar :
Judith Jansen
0613037260
Inez van Gameren 0628109711

Uitslag onderzoek overblijven
Onlangs hebt u de kans gehad om een paar vragen te beantwoorden t.a.v. ons
continurooster. De conclusies daarvan vindt u op hoofdlijnen hieronder:
Conclusie vragenlijst leerlingen:
Er is gebleken dat meer dan de helft van de leerlingen het nieuwe continurooster fijn
vindt aangezien alle vragen door meer dan de helft wordt gescoord met ja.
In de opmerkingen valt op dat ook leerlingen aangeven dat ze te weinig tijd hebben voor
het eten. Dit is dus een belangrijk bespreekpunt.
Ook hebben de leerlingen het over het samenspelen met andere groepen. Een wisseling
in het schooljaar zou voor sommige leerlingen dus ook een goede oplossing zijn.
Conclusie vragenlijst ouders:
Er is gebleken dat meer dan de helft van de ouders het nieuwe continurooster fijn vindt
aangezien alle vragen door meer dan de helft wordt gescoord met ja.
In de opmerkingen vallen wel een aantal zaken op waar we iets mee willen doen.
Veel opmerkingen van de ouders gaan over de tijd waarin de leerlingen moeten eten.
Veel leerlingen komen thuis met broodtrommels waar nog eten in zit of komen thuis met
het geluid dat ze heel snel moesten eten.
De afspraak op school is dat de kleuters 20 minuten mogen eten en de rest van de
school 15 minuten. Gezien de opmerkingen en ervaringen willen we deze tijden opnieuw
bespreken en een oplossing bedenken. Wanneer hier iets in aangepast wordt zullen we
dit mededelen.

Conclusie vragenlijst collega’s:
Er is gebleken dat meer dan de helft van de collega’s het nieuwe continurooster fijn vindt
aangezien alle vragen door meer dan de helft wordt gescoord met ja.
In de opmerkingen valt op dat veel collega’s het hebben over het wisselen van de
samenstelling van groepen halverwege het jaar. Dit is een punt waar we van tevoren al
over nagedacht hadden, maar wilde afwachten in de praktijk. In het team zullen we
bespreken of dit een afspraak wordt voor de komende jaren.
De uitslagen van deze vragenlijsten kunt u inzien op onze website, als bijlagen bij deze
nieuwsbrief

Groet,
Team BS de Vonder

