
 

 

 

Nieuwsbrief 3 

basisschool De Vonder schooljaar 

2021-2022 

23-9-2021 
 

Studiedag 27-9-2021: 
Maandag a.s. staat voor het team de eerste studiedag van dit 
schooljaar gepland. De onderwerpen die daar geagendeerd staan 
zijn: 

- Plusklas / Ingenique informeert ons over hun werkwijze; 
- Leerresultaten van eind juli 2021 bespreken we met elkaar; 
- We volgen een Kanjer-training (en sturen een bijlage mee 

over onze Kanjer-aanpak). 
 
Interessante cursussen voor ouders in de regio Midden-Brabant:        

Vanuit de GGD Hart voor Brabant organiseren wij regelmatig 

cursussen en workshops voor ouders. 

Kijk voor ons volledige aanbod op Cursussen en webinars | GGD Hart 

voor Brabant (ggdhvb.nl) ! 

 

Wat staat er binnenkort op de planning? 

Donderdag 21 oktober: Workshop Opvoeden in Twee Huizen (voor 

gescheiden ouders met kinderen in de leeftijd tot 16 jaar); 

Vrijdag 26 november Digitale koffieochtend Opgroeien met Liefde 

(Over de seksuele opvoeding voor kinderen t/m 12 jaar). 

 Dit is slechts een greep uit het aanbod. Klik hier voor het volledige 

overzicht. 

  

Aanbod in de Week van de Opvoeding 

4-10 oktober is de landelijke Week van de Opvoeding. De GGD biedt 

in deze week een aantal specials voor ouders en opvoeders! 
Webinar Communiceren met kinderen 
Soms loopt je hoofd over en blijft er maar een half oor over voor je 
kind(eren), terwijl jouw aandacht en betrokkenheid juist zo 
belangrijk voor hen is. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

Ma 27-9 Studiedag 1: alle 

kinderen zijn vrij                     

Wo 29-9 OR-vergadering 

20.00 u 

GMR-

vergadering Stg. 

BOOM  

Di 5-10 Start 

schoolkamp 

groepen 8                

(t/m vr 8-10) 

MR-vergadering 

19.30 u                          

Wo 6-10 Start 

Kinderboeken-

week 

Do 7-10 Nieuwsbrief 4 

verschijnt 

                                    Kalender: 

 

 

 

 
 
 

 

   

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fcursussen%2F&data=04%7C01%7CA.van.Baast%40ggdhvb.nl%7C4883a2c97fff4a719c5608d97393011f%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637667897492216527%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Q26w4Pvhsk8NJ0MEFBskOq2IyzsR2vnbk8Z%2FsdC%2Ba0Q%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fcursussen%2F&data=04%7C01%7CA.van.Baast%40ggdhvb.nl%7C4883a2c97fff4a719c5608d97393011f%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637667897492216527%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Q26w4Pvhsk8NJ0MEFBskOq2IyzsR2vnbk8Z%2FsdC%2Ba0Q%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2Fcursussen%2F&data=04%7C01%7CA.van.Baast%40ggdhvb.nl%7C4883a2c97fff4a719c5608d97393011f%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637667897492226518%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=olCoKBI1vPUihBulvdZBd9nJaR80TLqXHbr1OtyyEbQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2F%25D1%2581ursus%2Fwebinar-communiceren-met-kinderen%2F&data=04%7C01%7CA.van.Baast%40ggdhvb.nl%7C4883a2c97fff4a719c5608d97393011f%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637667897492226518%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZTRmV8gPu4kKubW26J4E5xqzc50EJ25aHgS6VEnthJU%3D&reserved=0


 

  

Digitale koffieochtend BOOS!   

Blij, verdrietig, bang of boos. Het zijn allemaal emoties waar je kind mee te maken heeft. 

Voor je kind maar ook voor jezelf is het fijn wanneer deze emoties niet tot problemen leiden. 

  

Online Oudercursus Peuter in Zicht 

Een peuter ontwikkelt zich razendsnel. Door de vele veranderingen gaat het er thuis soms stormachtig aan toe. 

Want wat doe je als ouder als je kind een driftbui heeft, slecht luistert of misschien wel andere kinderen slaat? 

Alle ouders van peuters kunnen voor deze en andere vragen komen te staan. 

 

‘Cyberpesten, hoe pak je dat aan’? 

Zie bijlage met info t.a.v. een boeiende webinar. 
  

 

Binnen de Vonder bieden wij onze leerlingen een rijke leesomgeving aan. Dit doen we door een bibliotheek op school en daarnaast 
verschillende activiteiten door het jaar te organiseren waarbij het lezen centraal staat. 

De eerste activiteit is de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is: "Worden wat je wil”. Van 5 oktober tot 17 oktober. 

“Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al t ien jaar, 
ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen 
worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn 
een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden 
wat je wil en alvast dromen over later!” 

 

 

 

 

 

 
 
Info vanuit onze werkgroep Lezen: 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2F%25D1%2581ursus%2Fdigitale-koffieochtend-voor-ouders-boos%2F&data=04%7C01%7CA.van.Baast%40ggdhvb.nl%7C4883a2c97fff4a719c5608d97393011f%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637667897492236515%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KLbczS8Ebw0GF4PWPliG0rA2xKLDA4m2K5cxG1AFnJQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2F%25D1%2581ursus%2Foudercursus-peuter-in-zicht%2F&data=04%7C01%7CA.van.Baast%40ggdhvb.nl%7C4883a2c97fff4a719c5608d97393011f%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637667897492236515%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CeKM7qzSczO1lQi827cTIZfuZrTICql5o534ylLgEPc%3D&reserved=0


 
 

De start van de Kinderboekenweek op school is op dinsdag 5 oktober waarbij de stagiaires van de Vonder een openingsact 
presenteren. 

In de loop van de weken is er voor iedere groep een workshop. Lucinda, onze leesconsulente geeft deze workshops Bij de 
workshops staan boeken natuurlijk centraal. 

Daarnaast worden er voorleeswedstrijden georganiseerd voor de groep 5-6 en 7-8. 

Natuurlijk staan ook de meesters en juffen in de groepen stil bij de Kinderboekenweek en brengen het lezen door middel van 
leesboeken nog meer onder de aandacht. U hoort meer van onsdit schooljaar. 

De werkgroep lezen. 

In verschillende groepen is helaas weer hoofdluis geconstateerd. De betreffende ouders zijn geïnformeerd, maar in algemene zin is 
het goed om uw kind(eren) regelmatig ff te controleren hierop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel groeten, 

Team BS de Vonder 

 
Hoofdluizen geconstateerd… 


