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In deze nieuwsbrief: 

• Activiteiten oktober 

• Berichten vanuit de school 

• Data van volgende maand 

 

 

Activiteiten oktober: 

Bezoek aan het Hanze college, geschreven door Froukje: 
Op vrijdagmiddag 7 oktober ging groep 8 naar het Hanze college. We hebben daar drie dingen 

gedaan: met drones gevlogen, geprogrammeerd en achter een dj set gestaan. De groep was gesplitst 

in drie groepen. Mijn groepje ging als eerst naar de dj set. Bij de dj set gingen we twee liedjes in 

elkaar overlopen als een echte dj. Daarna gingen we met drones vliegen. Het was superleuk om te 

doen! Je kon er zelfs een salto mee maken. Als laatst gingen we programmeren op een iPad. Met een 

app kon je een poppetje allemaal commando's geven, waardoor je een diamant of iets anders kon 

pakken. Toen iedereen alle dingen gedaan had, was de middag weer voorbij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Groep 5 opent het museum van Jet & Jan: 
In oktober startte groep 5 met het project van Jet & Jan. Hiermee 
leerden zij over de tijd waarin Jet & Jan leefden, het jaartal 1910. 
We hebben hiervoor heel veel leuke activiteiten gedaan, zoals het 
schrijven met een kroontjespen, het malen van koffiebonen, 
schrijven op een lei en nog meer! Ook verzamelden we in de klas 
heel veel ouderwetse spullen en foto’s van nu en vroeger. Er werd 
zoveel meegenomen dat we een heus museum konden inrichten. Bij 
de opening van het museum waren alle ouders, broers/zussen en 
opa’s en oma’s uitgenodigd. De kinderen van groep 5 hebben hun 
familieleden rondgeleid en vertelt over alles wat zij hebben geleerd. 
Het was een groot succes!  

 

 

 

 

 

 

Groep 8 leest voor aan de kleuters: 
De leerlingen van groep 8 zijn langsgegaan bij de 
groepen 1/2 om daar voor te lezen! Wat een ontzettend 
leuk idee om te doen tijdens de Kinderboekenweek.  
 
 

  
 

Kinderboekenweek op de Vonder: 

Op 5 oktober was de opening van de Kinderboekenweek. Bijna iedereen had 

deze dag groene kleren aan en we hebben met z'n allen het liedje van 

Kinderen voor kinderen "Gi-Ga-Groen" gezongen gedanst. Alle groepen 

hebben een prachtig nieuw boek Gi-Ga-Groen boek gekregen en in de klas 

hebben we leuke Gi-Ga-Groene lessen gehad. Op 20 oktober was er een 

knallende afsluiting van de Kinderboekenweek voor alle groepen. De gymzaal 

was omgetoverd in een prachtig theater waar Showman de voorstelling Gi-

Ga-Groen heeft gegeven. De voorstelling ging over hoe belangrijk het is om 

zoveel mogelijk te recyclen. Het was een superleuke show voor alle kinderen. 

We hebben niet alleen veel geleerd, maar we 

hebben ook enorm genoten van alle 

jongleer-en goocheltrucs. Wat was het fijn en 

gezellig om met de hele school naar deze 

mooie voorstelling te kijken.  

  



 

Disco op de Vonder was weer een succes! 

Jaja, ook in deze tijd is de disco nog een groot succes! Op de 

Vonder zeker! Dat begint al bij de kaartverkoop: een lange rij bij 

de voordeur van de school. Niemand wil dit toch missen! 

Dit jaar was NEON echt een hit! Geweldig om alle Vondriaantjes 

swingend in het donker met de neonverlichting te zien!  

Oudervereniging bedankt voor de organisatie!  

 

 

Berichten vanuit de school: 

Dramalessen op de Vonder 
Op onze school werken we met de Cultuurloper. Dat is een traject om het culturele proces op 

basisscholen in te richten en te doorlopen. Op de Vonder hebben we ervoor gekozen om dit traject in 

te zetten om het team mee te nemen in de didactiek van de verschillende culturele domeinen 

(beeldende vorming, drama, muziek). In november starten we met het domein drama. Hiervoor komt 

Charissa van Rijnswijk (SNENS) bij ons op school dramalessen geven. De leerkrachten kijken eerst zelf 

nog mee, maar gaan uiteindelijk steeds meer zelf de lessen geven. We kijken hier erg naar uit en zijn 

benieuwd met wat voor interessante dramalessen we de kinderen gaan inspireren!   

 

Werkdrukverlichting team 
In het onderwijsakkoord is vastgelegd, dat er structureel geld beschikbaar is voor 

werkdrukverlichting van leraren. Het bedrag verschilt per school en is gekoppeld aan het aantal 

leerlingen. In het voorjaar maakt elke school een plan voor de inzet van deze middelen in het 

volgende schooljaar. Ook op De Vonder was er met het team afgesproken, hoe deze middelen 

ingezet zouden worden. Met name de vakleerkracht gym wordt vanuit deze gelden betaald.  

Helaas is het niet gelukt om voor alle gymlessen een vakleerkracht te vinden. Daarom hebben we 

wederom gekeken hoe we wel die werkdrukverlichting in kunnen zetten. 

Het plan is herzien. Leerkrachten worden nu een paar keer per 

jaar een dag of dagdeel uit geroosterd om bv administratie bij 

te werken. We hebben hiervoor een samenwerking gevonden 

met juf Pam. Zij heeft een lesbevoegdheid en is bekend met de 

school. Als zij een dag een groep overneemt, krijgen de 

leerlingen in de ochtend het gewone lesprogramma en in de 

middag gaat Pam aan de slag met creatieve lessen over 

moestuinieren en de seizoenen. 

Pam stelt zich op de volgende pagina even voor (voor wie haar nog niet kennen) en legt uit wat zij zal 

gaan doen: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal!  

Ik ben  Pam!      

Sommigen kennen mij misschien al. Twee jaar geleden heb ik op De Vonder gewerkt in cluster 4-5-6. 

Nu ben ik terug met een inspirerend project om De Vonder te vergroenen! 

De Schooltuin  

Dit schooljaar ga ik met groep 6 De Schooltuin opzetten: een moestuin op het schoolplein. Deze 

maand treffen we de eerste voorbereidingen. De kinderen starten met een bodemonderzoek en het 

ontwerpen van De Schooltuin. Op 5 november verwijderen we met hulp van een aantal betrokken 

ouders een boom om ruimte te maken.   

De Tuintoren 

Ik ga alle kinderen -van de kleuters tot en met groep 8- workshops geven aan de hand van ‘De 

Tuintoren’: een verticale moestuin op wieltjes. Elk cluster krijgt zijn eigen Tuintoren. De handen gaan 

uit de mouwen. We zetten de toren in elkaar, starten het voorzaaien en zien welke groenten het 

seizoen brengt.  

In elke workshop staan alle zintuigen op scherp. De leerlingen gebruiken hun handen, neus, ogen en 

oren. Ze raken in de ban van de wonderlijke processen van zaaien, groeien, rijpen en oogsten. 

Natuurlijk moet er ook in elke workshop iets geproefd worden.  

Ik heb ontzettend veel zin om alle kinderen weer te zien en deze groene lessen te gaan verzorgen!  
 

Enthousiaste groet,  
 

Pam   



 

Data in november: 

• Donderdag 3 november: eerste drama les van juf Charissa voor een aantal groepen 

• Vrijdag 4 november: Groep 6 bezoekt in de ochtend het bakkerijmuseum 

• Dinsdag 8 november: eerste drama les van juf Charissa voor een aantal groepen 

• Donderdag 10 november: groep 1/2 hebben een muziekvoorstelling 

• Vrijdag 18 november: uitvindfabriek voor groep 6 (overblijven op school) 

• Dinsdag 22 november: informatieavond groep 8 over PO-VO 

 


