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Activiteiten mei: 

Bakkerijmuseum: groep 6 
In mei hadden we een gezellig uitje naar het bakkerijmuseum in Oosterhout. Hier hebben 
we geleerd hoe we lekkere broodjes en koekjes kunnen bakken, hmmm! De bakker had 
eerst een paar broodjes gemaakt als voorbeeld. Hierna mochten we zelf aan de slag. Met 
een goed gevulde tas zijn we terug naar school gegaan. 
  

 

  

 

 

 

Kersenhof  
Met groep 4 hebben we een heel erg leuk uitje gehad naar de Kersenhof! We hebben eerst een presentatie 

gehad over wat ze daar het hele jaar door doen om te kunnen genieten van de lekkere kersen. Daarna hebben we 

een rondleiding gehad. Blijkbaar hebben ze niet alleen kersen, maar ook appels, peren, druiven en pruimen! 

                   

We hebben ook kersensap mogen proeven, maar dat vond niet iedereen even lekker... we kijken uit naar de 

lekker zoete kersen!        

 

 

 

 

 

 



Kamp groep 8: 
Eindelijk was het zover. Groep 8 op kamp! Nadat de hele school de juffen en 

groep 8 hadden uitgezwaaid, begon de fietstocht naar Dongen. Helaas 

werkte het weer niet altijd even goed mee...  

Een flinke plensbui maakte de fietstocht er niet leuker op, maar gelukkig 

bleef het verder op de dag droog. Groep 8 heeft heel veel plezier gehad op 

het kamp en heel veel leuke dingen gedaan. Zo zijn ze gaan paintballen, 

boogschieten en nog meer stoere activiteiten! Natuurlijk konden de bonte 

avond en spooktocht niet uitblijven! Dat betekent ook laat naar bed gaan…  

Op de derde dag is er op een gezellige en ontspannen manier afgesloten bij het zwembad. En daarna… 

Weer de lange fietstocht terug naar school! Wat waren alle papa’s en mama’s weer blij om alle kinderen te zien. 

En stiekem waren veel van deze vermoeide kids ook wel blij om weer thuis te zijn. Lekker uitrusten op de bank en 

daarna aan iedereen vertellen wat een ontzettend leuk kamp het is geweest! 

 

 

Afscheid juf Inger: 
Helaas was het in mei ook de laatste werkdag van juf Inger bij ons op school. Daarom 
hebben de groepen 1-2 die middag een afscheidsfeestje gehouden met een high tea 
en een stoelendans. Een aantal kinderen hadden nog een mooi afscheidscadeau 
gemaakt en aan juf Inger gegeven. Ze was helemaal verrast!  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leesplezier: 

Op de Vonder besteden we veel tijd aan lezen. De kinderen lezen in hun eigen leesboeken, maar er 

wordt ook samen gelezen en voorgelezen. We vinden het belangrijk dat de kinderen plezier hebben bij 

het lezen. Met name in de onderbouw en middenbouw wordt hier veel aandacht aan besteed. Zo 

hadden we in maart meegedaan met de week van het leesplezier. In de groepen 4 tot en met 6 stond 

ons elke dag een verrassing te wachten! 

Elke dag mocht er een vakje van de kalender 

geopend worden, daar zat dan een verrassing in die 

iets te maken had met het boek dat we óók op die 

dag als verrassing kregen. Er zaten grappige, 

sportieve, maar ook serieuze dingen bij. We leerden 

dat er veel soorten boeken zijn, zoals 

theaterleesboeken en moppenboeken.  

 

In mei kregen de groepen 3-4-5 bezoek van een juf van Theek 5. Zij kwam voor een echte boekenkring. 

Wat had ze veel boeken meegenomen! Informatieboeken, theaterleesboeken, grappige boeken, boeken 

met 2 verhalen in één! Ook kon deze juf heel mooi voorlezen. Daarna mochten alle kinderen zelf even 

kijken en lezen uit verschillende boeken die ze had meegenomen. 

Wat waren ze enthousiast! We mochten zelfs een aantal boeken op school houden. Alle andere boeken 

zijn de vinden in de bibliotheek.    

 

Tips om thuis op een andere/leuke manier bezig te zijn met lezen!  
Kinderen waarvoor lezen als een verplichte activiteit voelt, kunnen het heel prettig vinden om op een 

ontspannende manier met lezen bezig te zijn, soms zelfs zonder in de gaten te hebben dat ze met lezen bezig zijn. 

Een aantal praktische tips hiervoor zijn:  

1. Laat uw kind tijdens een activiteit lezen, zoals het lezen van een recept tijdens het samen koken/bakken;  

2. Een andere ontspannende activiteit waarbij kinderen kunnen lezen: het spelen van een (bord)spel. Het kind 

kan de rol krijgen om iedereen uit te leggen waar het spel over gaat door als enige (of met een beetje hulp) de 

spelregels te lezen;  

3. Zoek een leuk wetenschapsboek voor kinderen en voer samen proefjes uit. Uw kind leest hoe het proefje 

aangepakt moet worden 



Overblijven: 

Adje in het zonnetje gezet! 

In het blaadje van Kinderstralen stond onderstaand verhaal, geschreven door Nancy: 

“Achter de geraniums zitten, dat is niks voor mij. Dat kan altijd nog”, 

zegt Adje. "S ’ochtends ruim ik de boel op in huis en dan vertrek ik 

naar school. Daar is altijd wel iets te doen. Zo rond een uur of 11 ga ik 

dan aan de slag voor de overblijf. Dan zet ik alle mandjes klaar en haal 

ik alle broodtrommeltjes en drinkbekers uit de ijskast en doe deze in de 

manden en zet ze bij de lokalen". Onze Overblijfmedewerker Adje van 

basisschool de Vonder is een bezige bij. Tijdens de overblijf vliegt deze 

inmiddels 82 jarige Overblijfmedewerker als een 24 jarige van links 

naar rechts over het schoolplein en de kinderen weten haar te vinden. 

Het is Adje hier.. en Adje daar. We kunnen hier alleen maar vol 

bewondering naar kijken en hopen dat ook wij op deze prachtige 

leeftijd net als Adje als een 'jonge blom' over het schoolplein heen 

zwieren. Waar kunnen we tekenen?      . We vonden het hoog tijd om 

Adje eens extra in het zonnetje te zetten. Met een heerlijke doos vol 

oudhollands snoep en een mooie bos bloemen hebben we deze topper 

mooi verrast. Ze was er blij en wij zijn erg blij met Adje! 

 

Binnen of buiten spelen? Het kan allebei! 
Kinderstralen wil alle kinderen de mogelijkheid bieden om een keuze te maken tussen binnen spelen en buien 

spelen. Tot nu toe was er weinig geschikte ruimte om kinderen binnen te laten spelen. Daarom hebben we de 

bibliotheek weer terug verhuisd naar zijn oude plek en in de aula ruimte gemaakt voor het binnen spelen in de 

middagpauze. Vanaf deze week is deze keuzemogelijkheid er elke dag voor alle groepen (wel met een maximum 

aantal kinderen, zodat er overzicht blijft). 

Als het slecht weer is en er niemand naar buiten kan, spelen alle overblijfkinderen in hun eigen groep. 

Data in juni: 

• Donderdag 2 juni: Film 'De wilde stad' in de Bussel bekijken, groep 5 en 6 

• Maandag 6 juni: 2e pinksterdag, vrije dag  

• Donderdag 9 juni: groep 1-2 maken een strip met hulp van Theek 5 

• Vrijdag 10 juni: Bezoek aan kamp Vught, groep 7 en 8 

• Vrijdag 10 juni: Filmworkshop voor groep 5 en 6 

• Maandag 13 juni: Start van de Cito-afnames   

• Maandag 13 juni: Dansvoorstelling voor alle groepen door studenten van de Dansaccademie 

• Dinsdag 14 juni: Gastles Ozobot in groep 6 

• Donderdag 16 juni: Studiedag, kinderen vrij 

• Vrijdag 17 juni: Bezoek aan natuurmuseum, groep 7 en 8 

• Vrijdag 17 juni: Bezoek aan de Uitvindfabriek, groep 6 

• Dinsdag 21 juni: groep 1-2 maken een strip met hulp van Theek 5 

• Dinsdag 21 juni: Workshop toneelspelen, groep 3 en 4 



Berichten van buiten de school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Beste ouders en/of verzorgers, 

Van maandag 22 t/m vrijdag 26 augustus 2022 wordt voor de 28ste keer in de gemeente Geertruidenberg de 
Jeugdvakantieweek georganiseerd op het terrein van het Dongemond College. Het wordt weer een week met 
veel spel-, knutsel- en timmeractiviteiten. De Jeugdvakantieweek is bedoeld voor de jeugd van 5 t/m 14 jaar. 

Het thema is dit jaar IN DE RUIMTE. 

Veel is er al geregeld, maar wat nog moet gebeuren is de inschrijving van de deelnemers.  

Bij deze nodigen wij de deelnemers allemaal uit om zich in te komen schrijven op 

donderdag 30 juni a.s. van 18.30 uur tot 19.30 uur in  

Het Henricusgebouw, Schoolpad 2a te Raamsdonksveer [ingang links naast Jola] 

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per deelnemer. Inschrijven geschiedt door onderstaande strook volledig 

ingevuld samen met het inschrijfgeld (pinnen is mogelijk!) in te leveren op bovengenoemde datum, tijd en plaats. 

Er worden alleen inschrijvingen van uw eigen kinderen geaccepteerd. Graag voor ieder kind een afzonderlijk 

strookje gebruiken. Extra formulieren zijn op de inschrijfavond in De Schelf aanwezig of te downloaden via onze 

site (www.jvwraamsdonksveer.nl). 

Bij inschrijving krijgt u van ons een programmaboekje.  

Alleen inschrijven voor de gehele week is mogelijk en kom op tijd, want …. vol is vol! 

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons mailen via jvwraamsdonksveer@gmail.com.  

Volledig ingevuld inleveren op donderdag 30 juni a.s. samen met € 15,00 inschrijfgeld per kind (pinnen is 

mogelijk!). 

Achternaam kind:                                                             Roepnaam:                                      (jongen/meisje)        

Geboortedatum:                                                                Leeftijd: 

Adres:                                                                               Woonplaats: 

Mobiel nummer:                                            E-mailadres: 

Huisarts:  

Ο  Bijzonderheden, bijv. medicijngebruik of allergie: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ 

Wilt u als ouder vrijwilliger worden!? GRAAG!! Beschikbaar op:  

 
 maandag  dinsdag  woensdag       donderdag       vrijdag     

22 augustus  23 augustus  24 augustus     25 augustus       26 augustus 

 

Ik kom op maandagavond 15 augustus vanaf 18.30 uur opbouwen:   Ja   Nee   
Ik kom op zaterdagochtend 27 augustus vanaf 08.00 uur opruimen:  Ja   Nee  

 

http://www.jvwraamsdonksveer.nl/
mailto:jvwraamsdonksveer@gmail.com

