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Inspiratieavond:
Zoals we eerder hebben aangekondigd zal
op donderdag 25 maart onze digitale inspiratieavond plaatsvinden.
Middels een 4-tal workshops kunt u zich deze avond laten inspireren
op het gebied van 4 verschillende onderwerpen.
Het programma van de avond zal er als volgt uit zien:
19.30 - 20.15 uur
20.15 - 20.30 uur
20.30 - 20.45 uur
20.45 - 21.30 uur

Workshopronde 1
Digitale bijdrage vanuit onze MR en OR
pauze
Workshopronde 2

De workshops die we u aanbieden zijn:
RONDE 1:
‘Kinderen en social media’ (door Bernolf Kramer)
Tijdens deze workshop zal pabo – docent Bernolf Kramer inhoudelijk
informatie geven over Social Media en wat kinderen tegenwoordig
online zoal doen. Daarbij zullen we vooral het gesprek aangaan met
ouders m.b.t. het mediagebruik van kinderen. Ouders zijn bij
mediaopvoeding de belangrijkste speler, er zal daarom ook ingegaan
worden op het belang van de voorbeeldrol die ouders hierin hebben.
‘Mindfulness voor kinderen’ (door Maike Konings)
Wat is Mindfulness en waarom is dit zo belangrijk in deze tijd? Wat kan
Mindfulness betekenen voor kinderen? Welk effect heeft het op
kinderen, de dynamiek in de klas en op leerkrachten? In deze workshop
krijg je door uitleg en het zelf ervaren een beeld van de meerwaarde
van Mindfulness voor kinderen.

Kalender:
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Portfoliogesprekken
groepen 1-2
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Portfoliogesprekken
groepen 1-2
OR-vergadering
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Studiedag: alle
kinderen zijn vrij
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RONDE 2:
‘Meer - en hoogbegaafdheid’ (door Ton van Houtert)
Wat is er allemaal bekend en gaande t.a.v. het meer- en hoogbegaafde-aanbod op de basisschool en wat kan dat betekenen voor het
aanbod op de Vonder? Ton van Houtert (Fontys Tilburg) praat ons bij in een inspirerende workshop!
‘Verwende kinderen in de 21e eeuw?!’ (door Marleen Hilhorst)
Tijdens deze workshop zal orthopedagoog Marleen Hilhorst ons meenemen in de kenmerken die kinderen van deze eeuw bijzonder maakt.
Kunnen we spreken van een verwende generatie? Hoe kunnen we hier als opvoeder op aansluiten? Hoe stimuleren we onze kinderen tot
(meer) doorzettingsvermogen en het nemen van eigen verantwoordelijkheid? Door middel van diverse werkvormen en interactie worden
we in deze workshop zelf aan het denken gezet.
U kunt zich voor 2 workshops inschrijven via onderstaande link. Wees er snel bij; want voor sommige workshops geldt een
maximaal aantal deelnemers!
Uiterlijk 18 maart ontvangt u van ons de digitale uitnodiging waarmee u kunt inloggen voor de workshop van uw keuze.
Aanmelden via:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhKNTeSR08hzTcawnuK_vyYcKL8Fhhp15uJapUz7K1FHE50g/viewform?usp=sf_link

Corona-afspraken:
Vooralsnog zetten we de huidige afspraken t.a.v. de Corona-maatregelen door. Het wachten is daarbij op een nieuw protocol
vanuit het ministerie. Mogelijk verschijnt dat na de persconferentie van dinsdag a.s.; mochten daar nieuwe afspraken uit voort
komen dan in formeren we u opnieuw. Intern stellen we soms wel wat afspraken bij om het voor kinderen en collegae werkbaar te
houden.
Als bijlage stuur ik u de meest actuele ‘beslisboom’ mee ter info.

Nieuwe stagiaires stellen zich voor:
Mijn naam is Robin van der Steijn,
ik ben 27 jaar en woonachtig in Waalwijk. Na zes jaar te hebben gewerkt in de reisbranche, ben ik in februari 2021 begonnen aan de
flexibele deeltijdopleiding Pabo aan de Fontys Hogeschool in Tilburg.
Vanaf nu sta ik dan ook beter bekend als Meester Robin.
Ik loop op dinsdag stage in groep 6 bij juffrouw Marina. Ik heb enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging en ga de komende tijd
vooral genieten samen met de kinderen.
Hopelijk kunnen we elkaar snel gaan zien!

Met vriendelijke groet,
Robin van der Steijn

Hoi allemaal,
Mijn naam is Anouk van Leeuwen, ik ben 22 jaar en ik woon in Berkel-Enschot. Ik zit in het eerste jaar van de Pabo op Fontys
hogeschool in Tilburg. Voor deze opleiding mag ik hier stage komen lopen op de Vonder. Ik werk (normaal gesproken zonder
corona) bij camping Klein Oisterwijk in Oisterwijk, ik werk hier in het restaurant in de bediening en in de vakanties werk ik in het
recreatieteam van de camping. Buiten dit werk en mijn opleiding ben ik in het weekend veel op en neer aan het reizen naar mijn
vriend in Hilversum. Verder vind ik sportieve/actieve activiteiten erg leuk .

Veel groeten,
team basisschool de Vonder

