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Vertrek juf Sandra 
Ja, het is echt waar! 

Geachte ouders / verzorgers, 

Langs deze weg wil ik u informeren over het aanstaande vertrek van                       
juf Sandra. Zij verraste ons enkele weken geleden met de mededeling                        
dat zij het onderwijs gaat verlaten en aan de slag gaat bij houthandel                   
van Dal in Esbeek, na lang wikken en wegen. 

Heel jammer voor ons, maar we respecteren de keuze van Sandra 
natuurlijk. 

Sandra neemt op vrijdag 2 oktober al afscheid van haar groep. In de 
weken daarna zal ze nog een aantal keer op school zijn om alles keurig 
over te dragen.  

De vervanging hebben we intern op kunnen lossen: juf Vera gaat                       
fulltime in haar huidige groep 6 aan de slag en meester Bertrand                       
stapt over en neemt samen met juf Marina de huidige groep 6-
Marina/Sandra voor zijn rekening. 

We wensen juf Sandra natuurlijk heel veel succes en plezier op haar 
nieuwe werkplek. Enne…hartelijk dank (alvast) voor zoveel jaren 
enthousiast onderwijs. We gaan het missen! 

O ja, het was de wens van Sandra om een kleinschalig afscheid te 
organiseren dus dat gaan we doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 



 

Koningsspelen 
Een wijziging in de schoolkalender 

In de huidige schoolkalender staan op maandag 26-4-2021 de Koningsspelen gepland voor onze groepen                   
1 t/m 8. Dat gaat veranderen. We gaan alsnog aansluiten bij de landelijke Koningsspelen-dag op vrijdag                  
23-4-2020. Dat betekent voor de groepen 1-2 dat ze die vrijdag ook naar school gaan en dat ze daarom 
maandag 19-4-2021 vrij zijn. Wilt u het alvast noteren s.v.p.! 

 

Stagiaires 

Een aantal stagiaires stelt zich voor 
 
Ik heb 2 bijlagen toegevoegd waarin een aantal stagiaires zich voorstelt; veel leesplezier! 
 

 

Hoofdluis 

Graag controleren s.v.p. 
 
Er blijkt in onze groepen 4, 5 en 6 weer (wat) hoofdluis geconstateerd te zijn. In deze Corona-tijd controleren 
we niet op school dus hierbij het vriendelijke verzoek om die controle thuis te doen en indien nodig te 
behandelen. 

 

Veilig Verkeer Nederland 

Landelijke actie 
 
Zie bijlage en de website vvn.nl/veilige-schoolomgeving; hierin aandacht voor een actueel thema.                                  
Doe er uw voordeel mee. 

 

 

 

 



 

 

Verkeer rondom de school 

Stand van zaken 
 
We merken dat er minder leerlingen op de fiets naar school komen maar meer en meer met de auto. Dat zal 
ook u niet ontgaan zijn. Dat autogebruik levert veel meer drukte op rondom de school en ook regelmatig 
gevaarlijke, onveilige, situaties. Hierbij opnieuw een oproep om te voet of met de fiets naar school te komen 
of het Sint Jansplein te gebruiken als parkeerplaats als u toch met de auto moet komen. We kiezen er 
vooralsnog niet voor om het schoolplein weer open te stellen. 
 
Er is wel contact gelegd met de gemeente om te bekijken of we tijdelijke maatregelen met hen kunnen 
nemen rondom de school om de veiligheid van onze leerlingen beter te kunnen waarborgen. Daar is helaas 
nog geen actie op korte termijn te verwachten. 
We hebben wel de fietsen van twee van onze groepen 7 en 8 op het grote speelplein geplaatst om te 
bekijken of de druk daardoor kleiner wordt bij de ingang nabij de brandweer. Dat proberen we de komende 
dagen dus uit. 
 
Wordt vervolgd… 
 
 
 

Gevonden voorwerpen 

Groene ton verplaatst 
 
De groene ton waarin we de gevonden voorwerpen verzamelen is verplaatst. Hij staat vanaf nu net voorbij 
onze hoofdingang. Dus, is uw kind iets kwijtgeraakt op school, neem gerust een kijkje in die ton. 

 

‘Corona-info’ 

Wat doen we bij afwezigheid leerkrachten? 

We merken in de afgelopen dagen dat er meer en meer collega’s getest moeten worden op Corona en dat 
levert v.w.b. vervanging behoorlijk wat problemen op. Onze afspraken t.a.v. die vervanging zijn als volgt: 

 

 

 

 

 



 

 

Wanneer een leerkracht afwezig is door ziekte, hanteren we de volgende volgorde: 

1. Inzet leerkrachten die extra willen werken. 
2. Inzet vervangerspool. 
3. Inzet ambulante mensen indien mogelijk. 
4. Als dit allemaal niet mogelijk is, vragen we aan de ouders hun kinderen thuis te houden. 
5. Ouders worden hierover z.s.m. via Parro geïnformeerd. 

Wanneer er kinderen thuis blijven proberen we, afhankelijk van de klachten van de thuisblijvende collega, 
(t)huiswerk mee te geven of digitaal aan te bieden. 

N.B.: We zijn op dit moment bezig met het maken van plannen om het digitale onderwijs-op-afstand voor te 
bereiden zodat we, mochten we weer ‘dicht’ moeten n.a.v. nieuwe Corona-maatregelen, dat thuisonderwijs 
weer direct in kunnen zetten. 

 
Protocol Basisonderwijs 
 
Als bijlage treft u aan het ‘Protocol Basisonderwijs’, versie 22-9-2020. Hierin de richtlijnen die we hanteren in 
deze Corona-tijd. Bent u op de hoogte. 

 

Kinderraad 

We zijn weer begonnen! 

Hallo allemaal, 
 
Wij zijn de kinderraad van basisschool de Vonder en willen ons graag even voorstellen: 
Groep 3: Sophie, Groep 3: Raf, Groep 4: Emma, Groep 4: Max, Groep 5: Anna, Groep 5: Ises, Groep 6: Daan, 
Groep 6: Jesse, Groep 7: Samon, Groep 7: Chiel, Groep 8: Joost en Groep 8: Joy 
 
Vandaag hebben wij een start gemaakt met de kinderraad door een poster en brievenbus te maken.                           
Hierop staat het stappenplan hoe wij werken en een brievenbus voor alle ideeën van alle kinderen. Hiermee 
zijn wij alle klassen rondgegaan om uit te leggen wat wij doen en hoe dat gaat. 
Elke maand vergaderen wij en kijken wij of we ideeën die uit de brievenbus komen uit kunnen voeren. 
Het was al heel erg leuk!  

 
 

Veel groeten, 

team basisschool de Vonder 
 


