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Spannende tijden! 

 

Ik wil graag beginnen met mijn dank en trots uitspreken! 

Voor alle collega’s die inspringen waar nodig is om alle gaten te 

vullen en elkaar te helpen! 

Voor alle kinderen voor hun veerkrachtigheid! 

Voor alle ouders voor de flexibiliteit en het begrip! 

 

Het zijn momenteel onzekere en spannende tijden. Hoewel de 

groepsquarantaine weg is, staat ons mooie onderwijs nog steeds 

onder druk. Veel kinderen en collega’s zitten thuis met 

coronaklachten, wat vaak zorgt voor halve klassen en soms helaas 

zelfs klassen die we noodgedwongen een dag thuis moeten laten. 

 

Hopelijk komt hier snel verandering in, zodat we elkaar weer 

kunnen ontmoeten en groeien zoals we dat op De Vonder het 

liefste doen. 

 

Groetjes,   

Pim  
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Corona 

Wij merken dat corona momenteel erg 'heerst'. Dit zien we ook terug in de klassen en bij collega’s 

Momenteel zitten er 6 collega’s thuis met corona, heeft iedere klas meerdere positief geteste leerlingen thuis en komen er iedere 

dag nog steeds nieuwe positieve testen bij. Daarnaast hebben we al een paar keer een klas thuis moeten laten, omdat er helaas 

gewoon geen vervanging meer is. 

 

We willen jullie daarom vragen om extra alert te zijn! 

Heeft uw zoon of dochter klachten?  Houdt ze dan thuis en maak een afspraak voor een GGD-test (ook al was de zelftest negatief). 

Als de uitslag negatief is, willen we jullie vragen de kinderen ook pas te sturen als ze klachtenvrij zijn of echt niet meer dan milde 

klachten hebben. 

Bent u zelf positief getest? Ben ook dan alert op klachten bij de kinderen en zorg dat iemand anders hen naar school brengt. 

Op deze manier voorkomen we samen dat teveel kinderen en klassen thuis komen te zitten. 

 

Inspiratie avond 

Gezien alle corona maatregelen en huidige ontwikkelingen, gaat de inspiratie avond van 24 maart NIET door. 

Wanneer de school (hopelijk snel) weer wat meer open mag, willen we jullie wel graag uitnodigen om weer eens een kijkje te 

komen nemen in de klassen. We houden jullie op de hoogte 

 

Juffrouw Marjan 

Juffrouw Marjan is vandaag officieel begonnen op De Vonder in groep 7. 

We zijn super blij en trots dat juffrouw Marjan vanaf nu deel uitmaakt van het team van de Vonder. 

We wensen juffrouw Marjan veel plezier! 

 

 

Michelle van Rijn 

Ik wil mij even kort voorstellen, ik ben Michelle van Rijn 28 jaar. Vanaf 8 februari start is als stagiaire in groep 

6 van juf Marit. Ik ben deeltijd student op de PABO aan het Fontys in Tilburg en zal op de dinsdag te vinden 

zijn op De Vonder. Naast mijn studie werk ik als onderwijsassistent. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te 

zwemmen en lekker buiten te zijn, ook vind ik koken erg leuk om te doen op de koudere dagen. Ik heb er erg 

veel zin in en hoop jullie snel te ontmoeten!  

 

 

 

Voorleesontbijt 

Voorlezen draagt bij tot een betere taal- en leesvaardigheid van kinderen. Hoe jonger en regelmatiger kinderen worden 

voorgelezen, hoe groter de voordelen zijn. Voorlezen prikkelt de fantasie en de nieuwsgierigheid. Ook zorgt het voor rust, 

ontspanning en structuur in de dag. Voorlezen is erg belangrijk voor kinderen van alle leeftijden. 

Op school organiseren we daarom een voorleesontbijt op maandag 14 februari.  

Uw kind krijg een tasje mee (donderdag 10 februari). In dit tasje graag een bord en een drinkbeker met inhoud meegeven. 

Daarnaast natuurlijk een lekker ontbijtje.  

Er wordt door de leerkrachten op die dag tijdens het ontbijt voorgelezen. Even ontspannen, genieten en lekker samen ontbijten! 

Wij hebben er erg veel zin in! 

 

 

 

  



 
 

Gezocht: Vrijwilligers voor de JOOP-tuin 

Waar begin je aan?
 

Samen met de vaste vrijwilligers van de kerngroep (en ouders, opa’s/oma’s van kinderen uit de 

groepen 1 t/m 8) de schooltuin onderhouden. 

 

In een jaarrooster komt elke week van het schooljaar een -andere- groep aan de beurt voor werk en/of 

andere activiteiten in de schooltuin.   

De leerkrachten werven via hun groepsouder(s) een ouder, opa/oma die, in die weken wanneer een bepaalde 

groep aan de beurt is, de kinderen begeleiden in samenwerking met de kerngroepleden. 

 

Hoeveel tijd kost het je? Maximaal een uur per week en het is nog leuk ook! 

(Bovendien is er vanaf de herfst tot aan de lente weinig te doen in de tuin.) 

 

Twijfel je nog?  

Meld je dan vrijblijvend aan voor een informatiebijeenkomst van de kerngroep op  

woensdag 9 febr. a.s. om 8.45 uur; op school. 

Je kunt je dan een beter beeld vormen bij wat er van je verwacht wordt. 

Dan pas beslis je of je mee wilt doen.  

(datum en locatie voor de bijeenkomst door de school te bepalen).            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief 

 

• Flyer mediaopvoeding. 

• Tante Troost 

 

 


