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Hartelijk dank!
En dan zit je ineens je laatste nieuwsbrief te tikken…
Meteen een mooie gelegenheid om terug te kijken op ruim 4
Vonder-jaren. Mooie jaren wat mij betreft aangezien ik in
Moergestel terug mocht keren in het basisonderwijs, na een
uitstap naar het voortgezet onderwijs die mij niet zo goed beviel.
Mooie jaren die ik koester omdat:
- er een fraaie/leuke groep kinderen zit;
- er een betrokken club ouders rondloopt;
- er een gemotiveerd-gevarieerd team zit wat vooruit wil en kan
(endatgaatdeenekeerwatbeterensnellerdandeanderekeer);
- we goede onderwijsstappen vooruit hebben gezet (denkend aan
het thematisch werken en de rekenontwikkeling middels Insula);
- we daarnaast ook nog meer mooie momenten hebben beleefd
zoals de kerstmusical in december 2018;
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En dan toch vertrekken? Ja, toch vertrekken. Niet omdat ik het
niet naar mijn zin heb/had op de Vonder maar wel omdat er soms
kansen langskomen die je niet mag laten liggen.
Dat heb ik 4 jaar geleden ook gedaan en zoals gezegd, daarvan
heb ik zeker geen spijt. Tot slot wil ik u allemaal heel hartelijk
bedanken voor de fijne samenwerking. Ik draag vol vertrouwen
het stokje over aan Pim.
Graag tot ziens,
Robb.
(Nieuwe/extra) Corona-maatregelen?
We wachten op de persconferentie van vrijdag 26-11-2021 en
afhankelijk van de nieuwe maatregelen informeren we u z.s.m.
daarna.
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Kanjer-nieuws:
We hebben een fijne school met hele lieve kinderen, maar soms
kan er ook wel eens iets gebeuren wat niet zo fijn is. Je mag niet
meespelen of je hebt last van hoe iemand doet. Wij leren de
kinderen om te reageren zoals op de verschillende posters
zichtbaar is. We oefenen dit in de klas door situaties na te spelen
en daarbij rollen te verdelen (=favoriet bij heel veel kinderen).
Misschien een idee om thuis de posters nog eens te bekijken en te
bespreken: samen zorgen we voor een prettig schoolklimaat voor
iedereen! De posters stuur ik als bijlage mee.
Nieuwe stagiaire groep 7-Thijs:
Mijn naam is Maud Peeters en ik woon in Tilburg. Na mijn bachelor kwam ik erachter dat ik toch liever iets anders wilde doen. Ik
heb de overstap gemaakt naar de pabo en hopelijk kan ik dit schooljaar de pabo afronden. Vanaf de herfstvakantie loop ik stage in
groep 7. Ik heb er erg veel zin in om te groeien als juf in een gezellige klas zoals die van meester Thijs.

Als je me tegen komt, maak dan vooral een praatje of stel me een vraag, daar sta ik altijd voor open.

JOOP-tuin-info:
Jooptuin in een nieuw k l e u r r i j k jasje
Langzaamaan deed na de zomer de herfst z’n intrede; alle reden dus om onze JOOP-tuin weer winterklaar te maken.
Dit houdt meteen in, dat we alweer óver de wintermaanden heen willen kijken naar het volgende groei- bloeiseizoen >
februari/maart 2022.
We willen blijven uitgaan van een gevarieerde beplanting, biodiversiteit en onderhoudsvriendelijke aanleg… En van het optimaal
betrekken van de kinderen!
Vanuit bovenstaande overwegingen willen we het eens anders aan gaan pakken:
*De tuintjes per klas vervallen en worden samengevoegd tot één grote schooltuin.
(BienekeBolders- en Stanislaustuintjes houden hun bestemming).
*Het onderhoud wordt gedurende het hele jaar wekelijks verzorgd door een vaste werkgroep van
vrijwilligers; niet meer aangestuurd door -individuele- leerkrachten.
Dat zijn de vrijwilligers van de huidige kerngroep, aangevuld met minimaal 5 nieuwe vrijwilligers.
*De kinderen worden hierbij ingeschakeld, aangestuurd door de werkgroep.
*De beplanting wordt afwisselender: Vaste bloeiende planten, bloemen, en natuurlijk ook groenten
en zacht fruit. Dat gebeurt in onderling overleg met de betrokkenen.
We zijn m.b.t. onze nieuwe opzet op zoek naar mensen (papa’s, mama’s, opa’s, oma’s ……) die onze groep willen aanvullen.
Denk er eens rustig over na, en laat het ons weten (graag uiterlijk 15 dec. a.s.) als u geïnteresseerd bent.
Dit kan persoonlijk of via een mailtje naar
*Peter Verheijen (p.verheijen@ziggo.nl)
*Juffrouw Helga (h.hehemann@stgboom.nl)

Leesplezier:
Plezier in lezen is één van de voorwaarden om taalachterstanden te verkleinen of te voorkomen. Iemand die graag leest zal meer
boeken lezen en dus ook beter gaan lezen. Maar hoe ga je dat bereiken? Alleen is dat lastig, samen naar een bibliotheek levert
meer op.
Wist u dat?
• Kinderen die een kwartier per dag lezen 1000 woorden per jaar extra leren? Dit zorgt ervoor dat kinderen teksten beter
begrijpen en daardoor betere resultaten behalen op school.
• De Bibliotheek is dé plek voor het lenen van boeken, tijdschriften, muziek en films. Maar wist je dat de Bibliotheek ook
allerlei projecten en activiteiten organiseert?
• Dat je via de website van de bibliotheek alle leuke activiteiten kunt bekijken!
• Dat wij een prachtige nieuwe bibliotheek hebben in het centrum van Tilburg in de lochal. https://www.bibliotheekmb.nl/
https://www.lochal.nl/
• Het helpt bij het begrijpend lezen om eerst de film van een boek te bekijken en daarna het boek te lezen!
• Er 2x per jaar een Makkelijk Lezen top 25 verschijnt op www.makkelijklezen.nl
• Dat ieder kind van lezen houdt als het boek maar aansluit bij de belevingswereld van het kind.
• Dat lezen de concentratie verhoogt en dit belangrijk is in deze gedigitaliseerde wereld waarin alles vaak bestaat uit korte
snelle informatie.
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Dat lezen goed is voor de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind
Je dingen beter onthoudt als je ze van papier gelezen hebt? Het blijft natuurlijk handig om via internet dingen op te
zoeken, maar je geheugen wordt er niet beter op.
Je kind slimmer wordt van rijmen? Rijmspelletjes, aan tafel bijvoorbeeld, zijn niet alleen leuk en gezellig, ze stimuleren ook
de hersenontwikkeling van je kind!
Een pasje voor bibliotheek gratis is voor kinderen tot 18 jaar.
Er ook Makkelijk Lezen-boeken of boeken met het Dyslexie-lettertype beschikbaar zijn. (zie andere flyer)
Er een gratis luisterbieb-app van de Bibliotheek is.
Alle reden dus om veel voor te lezen en samen te praten!

Een aantal Tips:
-Blijf uw kind voorlezen ook al zit hij/zij in groep 8
-Praat met uw kind over boeken en over de verhalen, stel vragen en ben nieuwsgierig naar de leesbeleving van uw kind. Praten
over boeken verhoogt het leesplezier.
- Probeer niet teveel in te vullen maar laat uw kind zelfstandig vertellen wat haar beleving is over het verhaal en begin je vraag
vaker met vertel eens…

Herinrichting schoolplein:
Het is klaar! Het kan gebruikt gaan worden! Vandaag is er al gezellig gespeeld op ons nieuwe schoolplein. Uitdagende hoekjes,
muurtjes, palen, etc. zorgen voor veel speelplezier. Dinsdag a.s. zal de kinderraad het plein (in klein comité…hopelijk/afhankelijk
van evt. corona-maatregelen) officieel openen.

Veel groeten,
Team BS de Vonder

