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Activiteiten: 

 

In de kerstvakantie hebben teams 

van De Vonder meegedaan met het 

handbaltoernooi.  

Wat een sportieve kinderen en 

ouders!  

 

 

Woensdag 22 

januari was het 

de Nationale 

voorleesdag.   

  

 

 

 

 

Dinsdag 28 januari mocht Wiesa Thiel uit groep 8 De Vonder 

vertegenwoordigen bij de regionale voorleeswedstrijd op het 

Dongemond College. Ze heeft helaas niet gewonnen, maar we 

zijn wel heel trots op haar!  

 

 



 

Op dinsdag 4 februari brengt groep 5 en de 5 van de combi een bezoek 

aan het Speelgoedmuseum in Oosterhout. We vertrekken om 9.00 uur en 

zijn om 12.00 uur weer terug op school. 

 

In ‘Wad, leven op de grens van water en land’ leren we het op 

wereldschaal unieke karakter van het Nederlandse Waddengebied 

kennen door de ogen van een grijze zeehond. We volgen het dier vanaf 

de geboorte tot aan zijn zoektocht naar een partner door het 

Waddengebied. Een reis door alle verschillende leefgebieden (ecotopen) 

in alle seizoenen op die het Waddengebied rijk is. Zo maken we 

uitgebreid kennis met andere bewoners van het Waddengebied die ieder 

op hun eigen wijze proberen te overleven in het onverbiddelijke 

leefklimaat. De film voor de groepen 5 en 6 is op donderdag 13 februari 

van 10.00 uur tot 11.35 uur in bioscoop Hollywoud - Sportlaan 59 in 

Almkerk.  

Schoolontwikkeling: 

Vanaf het begin van dit schooljaar werken we op maandagmiddag met een “plusklas”. Juf Laura heeft 

dan 2 groepen kinderen (groep 4-5-6 en groep 7-8), elk een uur en zij kan dit doen vanuit de 

“werkdrukgelden” die onze school heeft gekregen. Leerkrachten hebben aangegeven, dat het 

werken met andere doelen voor deze leerlingen soms lastig te plannen is naast je gewone lessen. 

Vandaar dat dit vanuit de werkdrukgelden is opgezet.  

De  kinderen die op maandag naar juf Laura gaan, zijn kinderen bij wie het leren gemakkelijk gaat en 

die echt meer uitdaging nodig hebben. Door te werken aan een thema leren ze andere vaardigheden 

ontwikkelen, zoals plannen, kritisch denken, presenteren en verantwoordelijkheid dragen voor je 

eigen werk. Het gaat zeker niet om “hoogbegaafde” kinderen of “hoogbegaafden onderwijs”, maar 

meer om het aanbieden van een andere manier van leren.  

We zijn enthousiast, maar het is nog in een ontwikkelfase. We willen zeker onderzoeken of deze 

mogelijkheid structureel bij ons onderwijs past.  

We werken met 4 periodes per jaar. Steeds bekijken we welke kinderen we naar de plusklas laten 

gaan, want soms is er ook nog voldoende uitdaging in de 

groep zelf. Het is een eerste begin om te zien hoe we ook 

voor de betere leerling extra uitdaging kunnen creëren.  

Als uw kind deze derde periode deelneemt, heeft u 

hierover bericht ontvangen.  

Voor de groepen 1-2-3 bekijken we nog hoe we een extra 

moment in kunnen richten voor de kinderen die hier een 

ontwikkelingsvoorsprong laten zien.  



Bericht van de MR: 

(v.l.n.r. Janny van Oosterhout, Harold Bouwens, Katja Panis, Eline Prins, Tonny Smits, Wendy 

Dalmulder) 

Wie zijn wij?  
In de MR zitten drie leerkrachten, gekozen door het team en drie ouders, gekozen door de ouders. Zij 
hebben zitting voor een periode van 3 jaar.  

Op de kalender van deze site staat wanneer de MR vergadert. Eventuele vragen, opmerkingen of 
suggesties horen wij graag van u. 
 

Op dit moment bestaat de MR uit: 
Harold Bouwens, voorzitter van de MR, vader van Stef uit groep 5 en Siem uit groep 2-3.  

Eline Prins, moeder van Julius uit groep 5-6 en Charlotte uit groep 3.  
Tonny Smits, vader van Siem uit groep 5-6 en Floris uit groep 2-3.  
Wendy Dalmulder, juf van groep 1-2 B. 

Janny van Oosterhout, juf van groep 7. 
Katja Panis, juf van groep 8.  
 

Regelmatig sluit de directeur aan bij de vergaderingen, om zaken toe te lichten.  

Wat doet de MR? 
De MR komt een achttal keer per jaar bij elkaar om diverse onderwerpen met elkaar te bespreken. 
Ook wordt het gezamenlijk standpunt over diverse onderwerpen met elkaar bepaald. Bij alle 

onderwerpen die de MR bespreekt, wordt de vraag gesteld: wat kun je als MR, welke rechten en 
plichten heb je, welke rol vervul je, maar vooral hoe kun je als MR het beste alle ouders, leerkrachten 
en kinderen vertegenwoordigen? 

Vanuit de MR is er één leerkracht en één ouder lid van de GMR (de gezamenlijke MR-en van Stichting 
Uniek). Op dit moment zijn dat Harold Bouwens en Janny van Oosterhout.  

 
Hoe kunt u ons bereiken?  
Aangezien we alle ouders  en leerkrachten vertegenwoordigen, willen we ook graag voor iedereen 

goed bereikbaar zijn. Speciaal hiervoor hebben we een mailaccount aangemaakt. Hier kun je terecht 

voor al jouw vragen en opmerkingen.       Het mailadres is mr@devonder.nl 



Nieuwe IB-er: Lieke stelt zich voor: 

Graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is Lieke Engels, 34 jaar en ik woon met mijn man Matthew 

en zoontje Bram in Oosterhout. Na mijn studie Pedagogische Wetenschappen ben ik gaan werken bij 

Praktijk van de Wiel, waar ik onderzoek en behandeling deed bij kinderen met ontwikkelings- en/of 

leerproblemen. In die tijd heb ik ook de opleiding Remedial Teaching gevolgd en hier ervaring in 

opgedaan. De afgelopen jaren heb ik als orthopedagoog en schooladviseur gewerkt bij het Regionaal 

Instituut voor Dyslexie en Dyscalculie en de Pabo gevolgd. Met deze ervaringen op zak was het voor 

mij duidelijk dat ik heel graag in het onderwijs wilde gaan werken, daar waar mijn passie ligt. Met 

veel enthousiasme heb ik deze maand dan ook de overstap naar de Vonder gemaakt! Ik ben op 

dinsdag gestart met de ib-taken van de groepen 1, 2 en 3 en vanaf maart zal ik ook op donderdag en 

vrijdag te vinden zijn op school om mijn taken uit te breiden met de groepen 4 tot en met 8. Spreek 

me gerust aan bij vragen of opmerkingen! Tot ziens op de Vonder.   

Data in februari: 

• Dinsdag 4 februari: groep 5 naar het Speelgoedmuseum in Oosterhout. 

• Maandag 10 februari: GMR-vergadering. 

• Dinsdag 11 februari: rapporten mee naar huis. 

• Donderdag 13 februari: groep 5, 5/6 en 6 naar de filmvoorstelling: Wad, leven op de grens 

van water en land. 

• Donderdag 13 februari en dinsdag 18 februari: oudergesprekken. 

• Vrijdag 21 februari: carnavalsviering.  

• Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari: carnavalsvakantie.  

Nieuws van buiten de school 

Vanaf 12 februari gaat de groep zeven van basisschool de 

Vonder van start met het project Top Fit. Het project wordt 

mede mogelijk gemaakt door de buurtsportcoach die 

samenwerkt met een kinderfysiotherapeut, diëtiste, GGD en 

NAC. Tijdens dit project zijn de kinderen twaalf weken bewust 

bezig met het maken van gezonde keuzes op het gebied van 

beweging en gezonde voeding.  

De kinderen van groep zeven zijn met hun ouders van harte welkom om kennis te maken 

met het project op woensdag 5 februari. Om 13.30 uur is er een korte opening waarin het 

Top-Fit project wordt uitgelegd. Daarna kunnen de ouders met de kinderen verschillende 

leuke activiteiten doen die in het teken staan van voeding en beweging. NAC is tijdens deze 

middag ook aanwezig. Om 15.00 uur staat er een voetbalclinic op het programma die wordt 

begeleid door NAC. 

U bent vanaf 13.15 uur van harte welkom in het Dongemond Soccer Center, Schonckplein 2, 

Geertruidenberg.  

 



 

 
 


