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Het schooljaar is weer begonnen!
De vakantie is inmiddels al een paar weken achter ons,
ook al lijkt het nog even hoog zomer nu. Het schooljaar
hebben we feestelijk geopend met taart en
champagne, vanwege het 45 jarig bestaan van de
school. En ik werd als nieuwe directeur wel heel erg
welkom geheten, door met een mooie auto met open dak het schoolplein opgereden te worden.
Daar heb ik de sleutel van de Vonder in ontvangst genomen. Een warm
welkom op een school, waar ik me al snel thuis voel. Door veel in de
groepen te zijn, leer ik de kinderen en de school goed kennen. Voor de
ouders was er een kennismakingsavond. Gelukkig zie ik veel ouders de
school in lopen als er wat is. En dat is fijn: een open contact en even
informatie met elkaar delen als het nodig is. Ik ben alle dagen van de week op school, dus schroom
niet om even binnen te lopen of een afspraak te maken. Samen staan we immers voor hetzelfde
doel: onze kinderen helpen in hun ontwikkeling, op weg naar een fijne plek in de maatschappij!

Activiteiten tijdens de eerste schoolweken.
Aan het begin van het schooljaar waren er al meteen een paar gezellige activiteiten gepland. De
kennismakingsavond met de informatiemarkt werd prima bezocht en een week later stonden de
startgesprekken op het programma. Voor leerkrachten heel fijn om meteen contact te hebben met
alle ouders en te horen wat zij belangrijk vinden om met de juf te delen over hun kind.
Ook het schoolreisje zit er al op. Drie geweldige locaties uitgezocht door de oudervereniging werden
op 4 september met de bus bezocht.
Namens de schoolreiscommissie:
We mogen terugkijken op een zeer geslaagde dag. Zelfs de
weergoden waren ons goed gezind!
Fun en leerzaam stonden dit jaar centraal. Zo zijn de groepen 1 en 2
druk in de weer geweest bij de Loonse en Drunense duinen en
sloten ze de dag af bij 't Genieten. De groepen 3 en 4 hebben bij de Natuurschool van alles geleerd
over het onderwaterleven en ook zelf krabbetjes en vissen gevangen. De groepen 5 t/m 8 hebben
hun dag doorgebracht bij het Geofort, waar ze allerlei verschillende spellen hebben gespeeld en
onder meer veel geleerd hebben over kaarten en navigatie.
Via deze weg willen we graag alle hulpouders bedanken voor hun actieve bijdrage. Mede dankzij
jullie was de schoolreis ook dit jaar weer een succes!

Tot slot was er vorige week de schoolfotograaf. We hopen snel de resultaten
te kunnen bewonderen. Met dank aan de oudervereniging, die de organisatie
geheel voor haar rekening heeft genomen.

Vanuit het onderwijsveld: werkdrukverlichting.
Het onderwijs is regelmatig in het nieuws. Zo ook op 12 september, toen er in
twee provincies werd gestaakt, omdat leraren nog steeds aandacht vragen
voor de problemen in het onderwijs. Het lerarentekort loopt op en dat is
voelbaar op het moment dat er een invaller nodig is. Die zijn steeds moeilijker te vinden. Het salaris is
niet gelijk met dat van leraren in het voortgezet onderwijs en de werkdruk is hoog.
Een klein lichtpuntje is er vorig schooljaar wel gekomen: Op alle basisscholen is, afhankelijk van het
aantal leerlingen, een bedrag te besteden aan het verlichten van de werkdruk. Het team heeft zelf
inspraak gehad bij de besteding van dat geld. Op de Vonder is gekozen om de leerkracht soms een
middag uit te roosteren, zodat zij andere taken uit kunnen voeren voor hun groep. Denk dan aan
gesprekjes voeren met kinderen, administratie bijwerken, plannen schrijven of leerlingen bespreken
met de IB-er. Die middag zal juf Mendy de groep overnemen. Het gaat dan om een middag in de 2 á 3
weken.

Hulp gevraagd.
Bibliotheek ouders:
In onze bibliotheek hebben wij nog een aantal mensen nodig.
We zoeken een ouder voor de vrijdagochtenden (11:30-12:00
uur) en vrijdagmiddagen (15:00-15:30). Daarnaast zoeken we
invallers/extra ouders voor de andere dagen.
Lijkt het u wat om in onze bibliotheek te willen helpen en ons
team te versterken? Kom dan een keer langs op onze school of
neem contact op met juf Chantal (leerkracht groep 5/6).
Verlichtingscontrole:
Woensdag 24 oktober vindt de jaarlijkse verlichtingscontrole weer plaats.
Uw kind mag deze dag met de fiets naar school komen. De fietsenmaker
zal de verlichting van de fiets controleren.
Voor de verlichtingscontrole zijn we op zoek naar hulpouders die de
fietsenmaker helpen bij het controleren van alle verlichting.
We starten direct om 8.30u en hopen rond 10.00u klaar te zijn.
U kunt zich opgeven bij juf Wietske (w.vd.sanden@devonder.nl) of bij de
verkeersouders: Ilse de Graaf (moeder van Tijn en Britt) of Bianca Pape
(moeder van Joey)
Alvast hartelijk bedankt.

Hulp gekregen.
Twee ouders en een opa en oma hebben gereageerd op onze oproep om te helpen bij het
leesprogramma Bouw. Super! Zo kunnen alle kinderen die dit nodig hebben met dit programma aan
de slag!

Medicijnen op school.
Het kan zijn, dat uw kind tijdelijk medicijnen nodig heeft en deze ook onder schooltijd in moet
nemen. Om te zorgen dat dit met de grootste zorgvuldigheid gebeurt, vragen we u een formulier in
te vullen en de richtlijnen vanuit het protocol goed te lezen. Dit protocol is bij de leerkracht of
directeur op te halen. Zonder ingevuld formulier hoeven leerkrachten geen medicatie toe te dienen
bij kinderen. (Zo gauw de nieuwe website er is, zullen we het protocol ook hierop plaatsen)

Kinderboekenweek: vriendschap.
Op woensdag 3 oktober start de jaarlijkse Kinderboekenweek, dit jaar
met het thema: vriendschap. In alle groepen zal er aandacht zijn voor
boeken over vriendschap en donderdag 11 oktober sluiten we de
Kinderboekenweek af met een leuke activiteit.

Kinderpostzegels.
Wij willen dat kinderen – ongeacht de situatie, plaats of omstandigheden waarin zij opgroeien - de
kans krijgen het beste en het mooiste uit zichzelf te halen.
De Kinderpostzegel-traditie
Dit jaar vindt de Kinderpostzegelactie alweer voor de zeventigste keer plaats. Een traditie om trots
op te zijn! Al is de manier van bestellen wel meegegaan met de tijd. Kinderen zijn nog steeds
enthousiast om mee te helpen, door een online spel en een bestel-app. Zij zetten zich tijdens de actie
graag in voor een ander. De kinderen gaan vanaf woensdag 26 september langs de deuren om
Kinderpostzegels en andere leuke producten te verkopen.
Voor de leerlingen van groep 7 en 8 betekent dit, dat op woensdag 26 september om 12.00 uur de
school uit is om aan de verkoop te kunnen beginnen.

Kalender: belangrijke data om te weten.
Maandag 24 september: Ik eet beter voor groep 5 tot en met 8
Woensdag 26 september: start Kinderpostzegels
Donderdag 27 september: Studiemiddag van het team, alle kinderen vrij
Woensdag 3 oktober: start Kinderboekenweek
Donderdag 11 oktober: afsluiting Kinderboekenweek
Zaterdag 13 oktober: start herfstvakantie

In de prijzen gevallen!

Bericht van buiten de school:
Veers Erfgoed zoekt stoere joengens en roige mèète
Zou je stoer genoeg zijn om te werken in de Biesbosch? Zo’n 100 jaar geleden gingen veel jongens na
de basisschool direct werken in de Biesbosch. Op zondag 7 oktober kun je samen met je papa, mama,
opa, oma of oom, buurman en tante testen of je stoer of ruig genoeg bent om te gaan werken in de
Biesbosch. Het Veers Erfgoed heeft die middag een doe-tocht uitgezet vanaf Dok12 in
Raamsdonksveer (Kartuizerstraat) waar je in ongeveer twee uur tijd leuke opdrachten doet.
Hoe kan je meedoen? Aanmelden voor deze tocht voor ‘stoere joengens en roige mèète’.
Kom je aanmelden Heb je zin in om mee te doen? Kom op 7 oktober naar de Kartuizerstraat bij Dok
12 (vanaf 13:00 uur).

20 - jarig bestaan van de Tweedehands

Kinderkleding - en speelgoedbeurs
Zaterdag 22 september 2018 van 8.30 uur tot 12.00 uur
t.b.v. onder anderen Stichting Leergeld West-Brabant Oost

LOCATIE: Gemeenschapshuis Oostquartier
Provincialeweg 96 Oosteind, gemeente Oosterhout

