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Dankbaarheid
De afgelopen weken waren voor ons allemaal een heftige
tijd. Daarom willen wij graag onze dank uitspreken voor alle
hulp, lieve woordjes, kaarten, bloemen en steun die
iedereen elkaar heeft gegeven!
Het was hartverwarmend om te zien hoe we afgelopen
maandag in gezamenlijkheid afscheid hebben kunnen
nemen van Tom.
Lieve Tom,
We missen je en vergeten je nooit!

Kalender:
Ma 4-7 en
woe 6-7
Do 7-7
Ma 11-7

Ouderavond
Studiedag
Wisselmiddag

Bijlagen bij deze nieuwsbrief:
-

Met vriendelijke groet,
Team de Vonder

Groepsverdelingen en nieuwe klassen
Hieronder de overgang naar volgend schooljaar en de nieuwe klassenindeling.
Huidige groepen schooljaar 2021/2022 gaat naar → Nieuwe groepen 2022/2023:
Groep 1/2 Lotte en Karlijn
Groep 1/2 Lotte en Helga
Groep 1/2 Majella en Elly
Groep 1/2 Majella en Janne
Groep 1/2 Kim
Groep 1/2 Kim
Groep 1/2 Ilse en Jeske
Groep 1/2 Claudia
Groepen 2
Groep 3 Ilse en Jeske of groep 3 Jamy en Kristel
(de groepen krijgen de nieuwe indeling apart toegestuurd)
Groep 3 Jamy en Chantal
Groep 4 Anne en Janne
Groep 3 Kristel/Tineke
Groep 4 Bram
Groepen 4
Groep 5 Marit, Michelle en Guusje
Groepen 5
Groep 6 Vera of groep 6 Thijs en Tineke
(deze groepen krijgen de nieuwe indeling apart toegestuurd)
Groep 6 Vera
Groep 7 Danique en Marjan
Groep 6 Marit
Groep 7 Stan
Groep 7 Thijs
Groep 8 Iris
Groep 7 Danique en Marjan
Groep 8 Nienke
Zoals jullie zien staat er een aantal nieuwe namen bij. Deze leerkrachten zullen zich binnenkort aan hun nieuwe klas
voorstellen en aan de rest van de school.
Ook is te zien dat een aantal namen helaas niet meer op de lijst staan. Aan het einde van dit schooljaar nemen we
namelijk afscheid van een paar collega’s.
Juffrouw Chantal werkt momenteel al deels op de Nieuwe Linde in Oisterwijk en zal vanaf volgend jaar fulltime daar aan
de slag gaan. We wensen juffrouw Chantal alvast heel veel plezier en succes.
Juffrouw Elly, juffrouw Erica, juffrouw Anita, juffrouw Brigitte en meneer Bertrand nemen ook aan het einde van dit
schooljaar afscheid van de Vonder. Zij gaan na glansrijke carrières in het onderwijs, genieten van andere hobby’s en
welverdiende vrije tijd.
Vanzelfsprekend wordt van al deze collega’s op een gepaste manier afscheid genomen en is er zeker ruimte voor
bedankjes. Meer informatie hierover volgt snel.

Geen avi/dmt op rapporten groep 6 t/m 8
Zoals u morgen zult zien ontbreken bij (veel) leerlingen van groep 6 t/m 8 de resultaten van DMT en AVI op/bij het
rapport.
Het niet afnemen van deze toets is een bewuste keuze. Deze ronde hebben we deze toets enkel afgenomen bij
leerlingen waarvoor dit noodzakelijk is in hun ontwikkeling van technisch lezen. De overige leerlingen worden uiteraard
ook goed gemonitord, maar hiervoor hadden wij deze ronde de testresultaten van AVI en DMT niet nodig. Daarnaast is
een leerkracht is een dag of twee uit de klas om deze toetsen af te nemen. Door het (nu) niet afnemen van deze toetsen
konden we de continuïteit van het onderwijs en rust in de klassen beter waarborgen .

Go with the show
Het thema “Go with the show” gaan wij anders afsluiten dan voorafgaand was gepland.
Alle workshops hebben vanochtend nog één keer hun optredens doorgenomen, hierna is het eindoptreden gefilmd.
Zodra de filmpjes klaar zijn zullen we onze “digitale shows” delen via Parro.
Op deze manier hopen wij dat we dit thema alsnog goed hebben kunnen afsluiten.

Ijsjes!
Vanuit de OR zouden er ijsjes uitgedeeld worden na de voorstelling van “Go with the Show”.
Omdat de show niet doorgegaan is, hebben ze hier een nieuwe datum voor gekozen, omdat de ijsjes al besteld waren.
Dit is op woensdag 6 juli na 11.00u.
Enkele ouders van de OR halen dan de ijsjes bij de Jumbo en komen ze uitdelen in de groepen.
Voor vragen/opmerkingen kan je bij juffrouw Jeske terecht.

Uitzending ‘Dit is Holland’.
Een tijdje geleden is het programma ‘Dit is Holland’ komen filmen op school.
Op zondag 3 juli om 14.00 uur zit de Vonder in de uitzending. Allemaal kijken dus!
Op zaterdag 9 juli wordt de uitzending om 11.00 uur herhaald.
Wij krijgen het beeldmateriaal daarna en zullen het ook op de website plaatsen.

Wieks scharrelmelk
Als oud-leerling van Basisschool De Vonder volg ik nu de opleiding Dier- en onderneming in Den Bosch. Samen met
twee mede leerlingen kreeg ik de opdracht een open dag te organiseren op een boerderij.
Ik wil jullie graag uitnodigen voor een leuk gezinsuitje bij:
koeienboer “Wieks scharrelmelk”, Toekomstweg 6 te Diessen.
Graag tot dan!! Eline Hoeven
Zaterdag 2 juli 2022 14.00 uur tot 17.30 uur bij ‘WIEKS scharrelmelk’
De plek waar u de lekkerste en meest diervriendelijke melkproducten kunt vinden. Daarnaast zijn er superleuke cadeaus
en streekproducten te koop. Ook kunt u komen genieten van een superlekker soft ijsje!
Activiteiten (gratis om aan deel te nemen)
Educatieve speurtocht door de stal
Kleine proeverij van de producten
Nog veel meer leuks en gezelligheid

