
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 9 
Basisschool de Vonder  
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19-01-2022 

 

 

Nieuw jaar! 

 

Hoewel 2023 al weer een aantal weken oud is, willen wij u 

allemaal alsnog een gelukkig en gezond nieuwjaar wensen! 

We gaan er samen een bijzonder jaar van maken! 

 

Een nieuw jaar waarin we langzaam toewerken naar het  

10 jarig bestaan van de Vonder! 

Iedere 10e van de maand gebeurt er daarom iets speciaals.  

De aftrap op 10 januari tijdens de nieuwjaar toast met 

oliebollen was al erg gezellig en geslaagd! 

 

Spannend wat er op 10 februari gaat gebeuren…..?!?! 

 

We houden u op de hoogte! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team de Vonder. 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief: 

Kinderoptocht 

Sociaal Huis 

Aanmeldformulier 

 

 



 
 

Leerkrachtwisselingen 

Juffrouw Iris (groep 8) heeft helaas aangegeven ons te gaan verlaten.  

Wij respecteren deze keuze en we wensen juffrouw Iris al het goeds in haar nieuwe uitdaging! 

 

Dit heeft als gevolg dat, met ingang van 30 januari, juffrouw Sanne en juffrouw Anne (groep 4) officieel de groep 8 van 

juffrouw Iris overnemen. Juffrouw Anne en juffrouw Sanne zijn beiden ervaren collega’s op de Vonder. Juffrouw Sanne 

zal op maandag en dinsdag aanwezig zijn en juffrouw Anne woensdag, donderdag en vrijdag. De komende weken zullen 

juffrouw Sanne en Anne al geregeld in de klas te vinden zijn, zodat er een goede overdracht plaats kan vinden. 

 

Aangezien juffrouw Anne hiermee uit groep 4 gaat, betekent dit dat juffrouw Janne (groep 1/2 en groep 4) voortaan de 

hele week in groep 4 zal zijn. Op deze manier raken de leerlingen in groep 4 weliswaar één van de juffen ‘kwijt’, maar 

blijft er wel vijf dagen een vertrouwd gezicht in de klas. 

 

Voor het vertrek van juffrouw Janne uit groep 1/2 op donderdag, hebben we juffrouw Karlijn bereid gevonden dit over 

te nemen. Ook juffrouw Karlijn is een ervaren leerkracht en bekend met de Vonder. 

 

Kort samengevat betekent het dus dat onderstaand schema in werking treedt: 

 

 Maandag  Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 8 Sanne Sanne Anne Anne Anne 

Groep 4 Janne Janne Janne Janne Janne 

Groep 1/2  Majella Majella Majella Karlijn x 

 

Juffrouw Iris neemt vanzelfsprekend nog afscheid van de Vonder en van groep 8. Wanneer dit is en op welke manier, zal 

zij zelf aan de ouders en aan de klas mededelen. 

Ook juffrouw Anne en juffrouw Janne zullen de ouders en de klas op de hoogte brengen van hun afscheid in 

respectievelijk groep 4 en groep 1/2 . 

 

(bovenstaande informatie is al eerder met de betrokken klassen gedeeld, maar we stellen u graag allen op de hoogte) 

 

 

Rapporten nieuwe datum!  

De rapporten gaan op donderdag 16 februari mee naar huis. 

Op de jaarkalender staat vrijdag 17 februari. Maar dan is het carnavalsviering en dan raken de rapporten zeker verloren 

in het de polonaise.  

 

  



 
 

Vrijdag 17 februari 

Over vrijdag 17 februari gesproken: Op dit moment zijn we bezig met ons nieuwe schoolbrede thema:  

‘Vonder Future-proef’ waarin we van alles leren over techniek en materialen. Dit thema willen we graag  

17 februari in de ochtend afsluiten en het is voor de kinderen leuk als daar veel mensen bij zijn. Wat we precies gaan 

doen houden we nog even geheim maar nodig gerust opa’s, oma’s, buren, vrienden en vriendinnen uit om deze datum 

in hun agenda te noteren! 

 

We zien jullie hopelijk dan! 

 

 

Koelkasten 

Op de Vonder hebben we al een aantal jaren koelkasten welke speciaal zijn bedoeld voor het eten van de leerlingen.  

Zo blijft alles lekker vers, zeker in de warmere maanden.  

Alle leerlingen mogen hier vanzelfsprekend gebruik van maken. We zullen hier de komende tijd in de klassen ook weer 

extra aandacht aan besteden. U mag dit thuis ook met uw zoon of dochter bespreken. 

 

 

Kanjer-kijkmomenten!  

Wij kijken terug op 2 gezellige momenten waarbij ouders een kijkje in de groep mochten komen nemen tijdens de 

kanjertraining. We vonden het leuk om ook alle ouders zo actief en betrokken te zien! In het voorjaar is er weer een 

kans om te komen kijken naar alle kanjers van de Vonder. Daarover later meer...   

 

 

Inschrijvingen 

Ook al duurt het misschien nog een tijdje, toch zijn we al druk aan het puzzelen voor volgend schooljaar.  

Heeft u een dochter of zoon die komend schooljaar 4 jaar wordt? Dan ontvangen we altijd graag tijdig het 

aanmeldformulier. Het helpt ons namelijk enorm als we dit op tijd weten.  

Het aanmeldformulier zit in de bijlagen. 

 

 

  



 
 

Reminder lustrum en ouderhulp 

Op de Vonder is het feest! En wel van maandag 15 mei 2023 t/m woensdag 17 mei 2023.  

Zoals u wellicht niet ontgaan is, bestaat onze school dit schooljaar 10 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden!  

Iedere 10e van de maand is er een verrassing in het teken van ons 10 jarig lustrum. Zo hebben we op 10 januari al 

kunnen genieten van heerlijke oliebollen en een erg geslaagde nieuwjaar toast! Benieuwd wat er 10 februari gebeurd! 

 

We willen een aantal data alvast op tijd met u communiceren, omdat we deze dagen ook graag met u samen willen 

vieren en omdat we een aantal dagen niet kunnen vieren zonder uw hulp.   

 

Wat kunt u alvast noteren in de agenda:  

• Maandagochtend 15 mei 2023 om 8.30u: opening van de feestelijke week.  

• Maandag 15 mei (gedurende de dag): activiteit waar ouders ook welkom bij zijn.  

• Dinsdag 16 mei hele dag: activiteit met behulp van ouders, voornamelijk van groep 1 t/m groep 5.  

• Woensdag 15 mei 2023: activiteit met behulp van ouders. (Ca. 9.00u – 12.00u)  

 

Wilt u zich al aanmelden voor 16 of 17 mei?  

Dat mag! Mail dan naar administratie.devonder@stgboom.nl  

 

Wij gaan er een onvergetelijke week van maken en hebben er nu al zin in!  

 

 

Namens de OR 

Donderdag 22 december hebben we met elkaar Kerst gevierd. De oudervereniging had voor alle leerlingen een traktatie 

rondgebracht in de klassen om de geboorte van Jezus te vieren en zijn de klassen 3 t/m 8 naar de kerk geweest voor het 

kerstverhaal. 

 

Overdag hebben de leerlingen mooie stukjes geknutseld en lekkere dingen gebakken die in de avond op de kerstmarkt 

zijn verkocht. Dankzij de moeite van leerlingen, ouders en leerkrachten hebben we kunnen genieten van een sfeervolle 

en gezellige kerstmarkt. 

 

Tot slot willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het goede doel ‘het vergeten kind’ met een 

mooi bedrag van €1350,00.  
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