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Fijne vakantie!
Na een bewogen schooljaar is de vakantie in zicht.
Vandaag hebben we al afscheid genomen van de groepen 8
en zijn de kinderen van de groepen 2 uitgegleden naar
groep 3.
Morgen nog een halve dag en dan barst de vakantie voor
iedereen los.
Wij willen iedereen bedanken voor het afgelopen jaar in al
haar vormen!
Hele fijne vakantie en tot volgend schooljaar!
Namens het hele team van de Vonder.

Kalender:
Vrij 22-07
(12.00)
Ma 05-08

Start vakantie
Eerste schooldag en
opening van het jaar.

Bijlagen bij deze nieuwsbrief:
-Schoolkalender

We maken er een feestelijk jaar van
Komend schooljaar bestaat de Vonder 10 jaar!
Dat gaan we natuurlijk het hele jaar feestelijk vieren en daar beginnen we de eerst schooldag al mee.
We ontvangen jullie graag allemaal over de rode loper op het schoolplein, om gezamenlijk het feestjaar goed te
beginnen.
In de laatste week van de vakantie sturen we een reminder met extra informatie!
Nieuwe schooljaar
Op de Vonder zijn we samen altijd in ontwikkeling. Ook voor het nieuwe schooljaar hebben we een aantal
ontwikkelingen waar we graag jullie aandacht voor vragen.
• Parro: volgend jaar verloopt alle communicatie via Parro. Naast de gebruikelijke berichten, komt ook de
nieuwsbrief voortaan via Parro. Daarnaast nemen we de absenties vanaf volgend jaar aan via Parro (hierover
krijgt u in de laatste week van de vakantie uitleg) en is de schoolkalender straks ook hier te vinden.
Op deze manier blijft alle communicatie centraal op één plek.
• Gesprekken: wij vinden het belangrijk om tijdens de gesprekken vooral samen met u en uw kind(eren) in
gesprek te gaan. Mede daarom zijn de verschillende gespreksrondes voortaan in de middag. Vanzelfsprekend
bieden we voldoende momenten aan zodat het voor iedereen haalbaar is. Deze data zijn terug te vinden in de
jaarkalender.
Daarnaast gaan we vaker in het jaar (laagdrempelige) inloopmomenten organiseren om gewoon weer eens in
de klassen te komen kijken.
• Typeles: in deze moderne tijd is goed kunnen typen een essentiële vaardigheid. Daarom vormt vanaf volgend
schooljaar typeles een vast onderdeel van ons lesprogramma, voor de groepen 6. Bij de start van het schooljaar
zullen we u informeren hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat.
Voor de leerlingen die volgend jaar in groep 7 of 8 zitten, zullen we eenmalig de mogelijkheid bieden om op
kosten van school, deze typeles ‘in te halen’. Ook hierover krijgt u bij de start van het schooljaar meer
informatie.
• Natuurlijk zijn er nog heel veel dingen meer, maar we willen niet meteen alles verklappen:)
Schoolkalender
Zoals hierboven is benoemd, is de schoolkalender vanaf het nieuwe schooljaar in Parro te vinden.
Voor de volledigheid zit deze ook nog digitaal in de bijlagen.
Wilt u liever een papieren versie? Dat kan!
U kunt deze aanvragen bij meneer Thaddé via t.habraken@stgboom.nl.
Graag even vermelden voor welke leerling en welke klas.

Reminder: OPROEP aan alle ouders
Om jaarlijks leuke activiteiten voor de leerlingen te organiseren, heeft ook onze school een ouderraad.
Denk qua activiteiten aan; Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, schoolreisje, maar ook aan het jaarlijkse ijsje en het
begeleiden van de groepsouders.
Om dit allemaal te kunnen organiseren, komen we ongeveer 6 woensdagavonden per jaar samen.
Tijdens een OR vergadering geven we invulling aan de activiteiten en verdelen we de taken.
Activiteiten worden dan bedacht tijdens momenten waarin we in een kleinere setting samenkomen, vaak in combinatie
met leerkrachten.
Op dit moment bestaat de ouderraad uit 9 enthousiaste leden. Echter om het voor iedereen leuk en behapbaar te
houden, hebben we minimaal 15 leden nodig.
Vind jij het leuk om in het nieuwe schooljaar te helpen, de kinderen een glimlach op hun gezicht te bezorgen? Meld je
dan alsjeblieft aan, zo blijven we voldoende ruimte houden om alle activiteiten te organiseren voor onze kinderen!
Heb je vragen of wil je je graag aanmelden, dit kan via ouderraad.devonder@stgboom.nl
Woensdag 21 september om 20.00u staat de eerste vergadering van schooljaar 2022/2023 gepland, we hopen een
aantal van jullie daar te zien!
Hartelijke groet,
De Ouderraad

