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We zijn weer begonnen! 
Het ontvangstcomité stond klaar… 

… maar helaas gooide de regen een klein beetje roet in het eten.                             
Geen groot probleem want vanaf maandagochtend hebben we                      
vooral veel blije, enthousiaste, zongebruinde, stoere en ook wel wat 
spannende gezichten gezien van onze leerlingen. 

 

Dat belooft veel goeds voor de rest van dit schooljaar! Een schooljaar 
waarin we hopelijk geen ingrijpende(re) Corona-maatregelen gaan 
tegenkomen en een schooljaar waarin we het werken met thema’s     
verder uit gaan bouwen. Daarover meer info in nieuwsbrief 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 



 

Schoolkalender / Schoolgids 
Als bijlagen toegevoegd 

 

De definitieve versies van onze schoolkalender en –gids treft u als bijlagen aan. Mocht u alsnog een papieren 
versie willen ontvangen, geef dat dan aan via t.habraken@stgboom.nl 

 

Voetbalschoenen 

Audacia schoenen ruil!  
 
Wij willen graag een voetbalschoenen-ruilsysteem opzetten bij Audacia.  
Met het oog op duurzaamheid, kinderen die snel uit de schoenen groeien en om de clubkas een beetje te 
spekken.  
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 
 

 

Vertrouwenspersonen 

Wij stellen ons even voor!  

Ook dit jaar zijn Juf Jeske van Herck en Juf Jamy Heslenfeld de vertrouwenspersonen van de Vonder.                       
De komende weken zullen wij ons in iedere klas even voor gaan stellen middels een vlog. Wij vertellen 
daarbij wat onze taak is en wat de kinderen van ons kunnen verwachten. Ook vertellen wij dat we een 
blauwe brievenbus hebben opgehangen waarin de leerlingen eventuele zorgen kunnen delen of vragen 
kunnen stellen.  

Wat onze taak precies inhoudt, leest u in de schoolgids op onze website, wij zijn er namelijk ook voor u!  

Juf Jeske & Juf Jamy  
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Lezen/Bieb 

Als bijlage een A4-tje met informatie vanuit de bibliotheek. 

 

Abonnementen 

‘Lees je wijzer met één van de volgende tijdschriften’: 

- ‘Bobo’ voor leerlingen van de groepen 1-2 (bobo.nl/schoolactie) 

- ‘Okki’ voor leerlingen van de groepen 3 en 4 (okki.nl/schoolactie) 

- ‘Wild van Freek’ voor leerlingen van de groepen 4, 5 en 6 (wildvanfreek.nl/schoolactie) 

- ‘National geographic Junior’ voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 (natgeojunior.nl/schoolactie) 

Op school zijn er ook folders beschikbaar van de verschillende tijdschriften. Interesse: net na de 
hoofdingang kunt u de folders vinden. 

 

 Flyer ouderraad 
Als bijlage stuur ik de ‘flyer’ mee van onze ouderraad met daarin informatie over deze ouderraad; veel 
leesplezier! 
  

 

Kennismakingsgesprekken 
Op dinsdag 1 en donderdag 3 september staan onze kennismakingsgesprekken gepland tussen leerling, 
ouders en leerkracht. We verwachten u op de tijd waarvoor u zich heeft ingeschreven. Nog niet 
ingeschreven via Parro? Dat kan t/m vrijdag 28-8-2020, 17.00 uur. 

 

 
 

Veel groeten, 
 

team basisschool de Vonder 


