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Kinderraad: 
Beste ouders, 
 
Vandaag, 5-11-2021, zijn we gestart met de kinderraad! 
Het was de eerste keer in het nieuwe schooljaar dat deze groep 
weer samen mocht komen en er was direct enthousiaste 
inbreng. 
Maar van wie kwamen al die goede ideeën? 
Hieronder het lijstje met klassenvertegenwoordigers van 2021 - 
2022: 

• Groep 3 Julia & Maud 

• Groep 4 Sophie & Raf 

• Groep 5 Emma 

• Groep 6 Isis 

• Groep 7 Jesse & Daan 

• Groep 8 Samon & Giel 

Samen met deze club gaan we een goed jaar tegemoet! 
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Stan Thielen 

 

Nieuwe stagiaire stelt zich voor:                                                                              

Hallo, Ik ben Bas en ik ben 18 jaar, ik woon in Oisterwijk samen 

met mijn vader, moeder en zusje. Ik heb een kat genaamd muis, 

ze is nog niet eens 1 jaar oud. Ik vind het erg leuk om te gaan 

sporten, ik zit zelf op het moment niet op een vaste sport, maar 

ik loop en fiets veel. 
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Ik begin mijn stage op dinsdag 9 november en loop vanaf dan elke dinsdag en woensdag stage in de groep van Anita/Bertrand. Ik 
heb er veel zin in, Ik zal altijd mijn best doen en mijn vragen stellen als ik die heb, ik kan nu al niet wachten om voor de klas te staan. 
Ik hoop dat jullie veel nut aan me heb en ben benieuwd naar onze samenwerking voor de kinderen. 

Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken. Waarom ik het leuk vind om met kinderen te werken? Ik vind het supertof om 
mensen van een andere generatie meer kennis te geven, zo zorg je ervoor dat kennis door blijft groeien en niet wordt vergeten, ik 
vind het geweldig om mensen te laten weten wat ik weet. Dat is waarom ik graag leraar wil worden. 

Ik ben erg benieuwd naar mijn stage, zeer bedankt voor het lezen 

Groetjes, Bas van Langen 

Corona-afspraken: 

Onze corona-afspraken hebben we weer van stal gehaald. Eerder gaf ik al aan dat de Kanjer-kijkmomenten geannuleerd zijn. 

Daarnaast moet ik aangeven dat de hoofdluiscontroles tot nader order ook geannuleerd zijn. Graag zelf (extra) in de gaten houden 

of uw kind last heeft van hoofdluis. In afwachting van mogelijke opgeschaalde maatregelen vanuit de overheid informeer ik u 

opnieuw. 

 

Herinrichting speelplein:  

Zoals jullie kunnen zien wordt er hard gewerkt aan de herinrichting van ons schoolplein. Het ziet er nu al gaaf uit en zal voor veel 

speelplezier gaan zorgen zo schatten we in. Het lijkt erop dat het volgende week klaar is. Samen met Human-Kind en 

Bienekebolders kijken we naar een officieel moment om het nieuwe plein te openen. 

 

Teamtraject didactiek:  

We zijn afgelopen maandag gestart met een teamtraining didactisch handelen. Inhoudelijk worden we allemaal weer bijgepraat 

over de laatste ontwikkelingen t.a.v. het geven van goede instructies. Dit traject zal het hele schooljaar doorlopen en op 

studiedagen en teamvergaderingen onderwerp van gesprek zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel groeten, 

Team BS de Vonder 


