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Groepsindeling schooljaar 2021-2022:
T.a.v. het volgende schooljaar kan ik aangeven dat de
indeling van de groepen rond is. We gaan met de
volgende groepen aan de slag:
4x

Groep 1-2

2x

Groep 3

1x

Groep 4

1x

Groep 4-5

1x

Groep 5

2x

Groep 6

2x

Groep 7

2x

Groep 8

Zoals u ziet hebben we gekozen voor een combinatiegroep 4-5. Dat heeft consequenties voor de huidige
groepen 3 en 4. We zullen de ouders van deze leerlingen
uitnodigen voor een digitaal 'vragenuurtje’ op maandag
14-6-2021 om 20.00 uur, om uitleg te geven en vragen te
beantwoorden.

Kalender:
Ma

14-6

Schoolfotograaf:
individuele foto’s
groepen 1 t/m 7

Wo

16-6

Schoolfotograaf:
individuele foto’s
groepen 8 en
groepsfoto’s
groepen 1 t/m 8

Do

17-6

Kennismakingsmiddag VO
groepen 8
Extra nieuwsbrief
(o.v.)

Vr

18-6

Studiedag team;
alle kinderen zijn
vrij

Do

24-6

Vonderdag
Nieuwsbrief 24
verschijnt

Wie van onze collegae welke groep gaat draaien en welke groep naar wie gaat volgend jaar, is nog
onderwerp van gesprek. Ik verwacht dat dit in de komende dagen duidelijk wordt en we u kunnen informeren
via een extra nieuwsbrief op 17-6-2021.
Schoolreis en Vonderdag gewisseld:
We hebben ervoor gekozen om, gezien de Corona-maatregelen, onze Schoolreis-datum en onze Vonderdagdatum te wisselen. Dat betekent dat de Vonderdag nu gepland staat op donderdag 24-6 en onze schoolreis
op dinsdag 13-7. Nadere info over de dagen volgt.

Rapport/portfolio & ouderavond(en):
Op woensdag 30 juni krijgen de kinderen hun laatste portfolio of rapport van dit jaar mee. Op maandag 5 juli
en woensdag 7 juli vinden hierover de digitale oudergesprekken plaats voor de groepen 1 t/m 7.
In de gesprekken van groep 7 zal hierin het preadvies worden gegeven. U kunt zich hiervoor inschrijven vanaf
29 juni 8.00 uur tot vrijdag 2 juli 15.00 uur.

(O)MR-verkiezingen:
Er zijn in de afgelopen week al behoorlijk wat ingevulde stembiljetten ingeleverd t.a.v. de verkiezing voor onze
oudergeleding MR. Mocht u dat nog niet gedaan hebben en toch nog willen doen...het kan t/m donderdag 176-2021, 15.30 uur.

Uitslag eindtoets groepen 8:
Onze groepen 8 hebben kort voor de meivakantie hun eindtoets gemaakt. De uitslag daarvan zorgt voor een
grote glimlach op een heleboel gezichten. Ons schoolgemiddelde van 87% kwam namelijk ruim boven het
landelijk gemiddelde uit van 79,7%; wilde ik u toch ff laten weten!

Interviews:
Hoi papa’s en mama’s,
Zijn jullie ook benieuwd wat de leerkrachten vinden van het werken in thema’s?
Met de kinderraad zijn wij begonnen met het interviewen van onze leerkrachten. Gisterochtend hebben wij
digitaal een interview gemaakt. Zie hieronder de eerste antwoorden. Veel leesplezier!

Interview van Joy met juf Sanne en Anne
1. Wat is de reden dat we dit thema uitvoeren?
ant=laten leren zonder dat je eigenlijk uit een boek werkt
2. Hoe vind je het werken met thema´s gaan?
ant= goed gaan omdat we de tijd nemen om het voor te bereiden, daardoor kan elke leerkracht een
les kan uitwerken
3. Hoeveel thema´s komen er ongeveer voor in een schooljaar?
ant= ongeveer 5/6
4. Hoe gaan we buiten dit thema met dit onderwerp om?
ant= nog te weinig maar we proberen steeds meer vakken te koppelen nu bijvoorbeeld gym
5. Heb je ooit op een school met thema´s gewerkt?
ant= alleen deze school
6. Hoe bedenken jullie met de leerkrachten een thema?
ant= de thema’s staan vast en we bereiden ze in vergaderingen voor
7. Wat proberen jullie te bereiken met thema´s ?
ant= jullie alle doelen op een anderen manier te laten leren en zo meer enthousiasme en
betrokkenheid

8. Wat vind je van het thema van nu?
ant= leuk, omdat ik vanuit de sport veel al weet van het onderwerp
9. Doen jullie zelf mee met sommige activiteiten van het thema?
ant= soms
10. Zijn jullie al bezig met de thema´s voor volgend schooljaar of volgende thema´s ?
ant= ja, de onderwerpen staan vast en in de weken voor een thema wordt het voorbereid

Interview van Joost met meester Pepijn
1. Wat is de reden dat we dit thema uitvoeren?
het thema was uit de stemming gekomen.
2. Hoe vind je het werken met het thema gaan?
het gaat goed met het werken en we leren er veel van.
3. Hoeveel thema’s komen er ongeveer voor in een schooljaar?
ongeveer 5 tot 6.
4. Hoe gaan we buiten het thema met dit onderwerp om?
meester Pepijn merkt het niet zo.
5. Heb je op andere school ook met thema’s gewerkt?
nee.
6. Hoe bedenken jullie een thema?
Wordt afgeleid hoeveel er van een bepaalt nodig is.

7. Wat wil jullie bereiken met thema’s?
we willen bereiken dat kinderen zelf gaan nadenken wat ze willen leren.
8. Wat vindt je van dit thema?
het is wel interessant om te weten wat er in eten zit.
9. Doen je mee met de activiteiten bij thema?
bij sommige.
10. Zijn jullie al bezig met thema’s die er nog aankomen?
voor de komende twee jaar staan er thema’s vast.

Interview van Daan met juf Vera
1. wat is de reden dat we dit thema uitvoeren?
2. hoe vind je het werken met thema´s gaan?
3. hoeveel thema´s komen er ongeveer voor in een schooljaar?
4. hoe gaan we buiten dit thema met dit onderwerp om?
5. heb je ooit op een andere school met thema´s gewerkt?
6. hoe bedenken jullie met de leerkrachten een thema?
7. wat proberen jullie te bereiken met thema´s?
8. wat vind je van het thema van nu?
9. doen jullie zelf mee met sommige activiteiten van het thema?
10. zijn jullie al bezig met de volgende thema´s

antwoord 1. om kinderen bewust te maken over waarom je gezond moet eten en moet sporten
antwoord 2. goed want kinderen kunnen hun creativiteit gebruiken en veel samenwerken
antwoord 3. 6
antwoord 4. advies over gezonde voeding op school en aanmoediging tot beweging
antwoord 5. ja maar dat waren hele kleine projectjes
antwoord 6. we kijken naar welke doelen de kinderen moeten behalen en dan koppelen we een aantal doelen
aan een thema
antwoord 7. vakintegratie en op een actieve gemotiveerde en samenwerkende manier leren
antwoord 8. interessant en belangrijk
antwoord 9. meedoen met daily mile en smoothies drinken en gezond eten
antwoord 10. nee want inhoud doen we pas aan het einde van de zomer vakantie

Veel groeten,
Team BS de Vonder

