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Inspiratie-avond: 

We kijken terug op een zeer geslaagde inspiratieavond 
waar 76 digitale deelnemers aanwezig waren. Enkele 
reacties: 
 
‘Wat een prachtige avond vol passie, informeren, triggeren, delen en 
ervaren’ (leerkracht). 
  
‘Leerzame, goede workshop met bruikbare tips’ 
(ouder, Verwende kinderen in de 21e eeuw?!). 
  
‘Dank je wel, ik heb veel goede tips meegekregen’ 
(ouder, Meer – en hoogbegaafdheid). 
  
‘Erg interessant, leerzaam en duidelijk’ 
(ouder, Kinderen en social media). 
 
Erg interessant en leerzaam! Stukje bewustwording wijzer. 
(ouder, Mindfulness voor kinderen). 
 

Volgend jaar nieuwe Inspiratieronde, nieuwe 
Inspiratiekansen! 
 
 

Vrolijk Pasen: 

We kijken allemaal uit naar een lang Paasweekend. Veel 
plezier alvast allemaal. Op school hebben we kleinschalig 
aandacht besteed aan het Paasfeest gezien de Corona-
maatregelen. 

Volgend jaar nieuwe Paasronde, nieuwe Paaskansen! 

                                                                                                                                                                                                                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                       Kalender:         

Ma 5-4 2e paasdag; 
iedereen vrij 

 Di 13-4 Teamvergadering 

Do 15-4 Nieuwsbrief 20 
verschijnt 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

Afscheid juf Sini:                                                                                                                                                                                                                      
Juf Sini heeft op donderdag 18-3-2021 afscheid genomen van de Vonder (ja, het is zover, ze is met pensioen 
gegaan). Nou, eigenlijk hebben wij afscheid genomen van haar. Door de Corona-maatregelen hebben we 
haar afscheid nog niet goed kunnen vieren maar in (heel) klein comité. Zodra het kan wuiven we Sini op 
gepaste wijze uit. Na een lange onderwijs-carrière (vanaf 1975 maar liefst) is dat wel gepast. 

 

 

Kanjer-info:                                                                                                                                                                                                             
Wij zouden de ouders van de Vonder heel graag uitnodigen om eens ‘live’ een les Kanjertraining te komen 
volgen. Door de maatregelen rondom het Corona-virus, gaan we dat dit schooljaar niet meer doen.  

Wel kunt u via Parro, in de week van 19 april, een verslagje met foto’s verwachten van de training van die 
week….kunt u toch een beetje meegenieten van al dat moois! 
 
 
Avond-4-daagse: 
Avond4daagse Home Edition Moergestel 2021; zie bijlage. 
 
 
Schoolfotograaf: 
De schoolfotograaf zal dit jaar op maandag 14 en woensdag 16 juni naar school komen, mits de Corona-
maatregelen dat tegen die tijd toelaten. Noteert u het alvast op uw kalender! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Corona-afspraken:                                                                                                                                                                               
Corona en de afspraken daaromtrent houdt ons op school (nog steeds) veel bezig. Het is inmiddels al een 
aantal keer gebeurd dat een groep in quarantaine moest vanwege een positieve test. Ook na bespreking in 
de laatste MR-vergadering merkten we hoeveel impact corona en de maatregelen daaromtrent heeft voor 
eenieder en vandaar dat ik er ook wat uitgebreider op in wil gaan deze keer. 

In de eerste plaats zetten we de huidige afspraken t.a.v. de Corona-maatregelen vooralsnog door.                             
Het is wachten op een nieuw protocol vanuit het ministerie. Mogelijk verschijnt dat na de volgende 
persconferentie; mochten daar nieuwe afspraken uit voortkomen dan informeren we u opnieuw. Intern 
stellen we soms wel wat afspraken bij om het voor kinderen en collegae werkbaar te houden. Dit met de 
intentie om de gezondheid van ons allemaal te waarborgen!  

Om een beetje een inkijk te geven, wil ik u toch even wat voorbeelden geven van de impact van enkele 
situaties:  

* We zien dat ouders kinderen die klachten hebben vaak thuishouden. We hoeven niet vaak meer te bellen 
naar huis. Het is fijn dat we met z'n allen onze verantwoordelijkheid nemen! 

* Mocht u als ouder getest worden, dan mag uw kind, zonder klachten, naar school. Toch lijkt het raadzaam 
uw kind thuis te houden tot de uitslag bekend is. Voorkomen dat problemen onnodig groot worden is voor de 
schoolorganisatie (en dus uiteindelijk ook voor kinderen en andere ouders) van belang. Het is fijn dat veel 
ouders dat ook daadwerkelijk doen. 

* Steeds meer kinderen die verkouden zijn of andere klachten hebben, worden getest. Dat geeft een stukje 
duidelijkheid voor eenieder, dat is prettig. Met een negatieve test mogen de kinderen weer naar school. 

* Sommige kinderen zijn bij het krijgen van de negatieve test nog enorm verkouden. Ze zijn dan weer 
welkom op school. Wel zien we dat hierdoor een sneeuwbaleffect ontstaat: bij terugkomst op school kunnen 
deze kinderen andere kinderen besmetten. Deze kinderen zullen dan thuis moeten blijven tot ze 24 uur 
klachtenvrij zijn of moeten ook een negatieve test aantonen. Ook de leerkracht loopt hierdoor het risico om 
verkouden te worden en naar de teststraat te moeten, wat weer gevolgen kan hebben voor het onderwijs. 

* We merken dat het op dit moment niet mogelijk is om invallers van de invallerspoule te krijgen. We moeten 
alles intern oplossen. Dit lukt vaak wel, maar wordt wel steeds moeilijker. Bij geen vervanging zullen we 
helaas moeten besluiten om de groep geen onderwijs op school te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel groeten, 

team basisschool de Vonder 

 


