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Activiteiten op school: 

Op basisschool De Vonder in Raamsdonksveer zijn 

woensdag 2 oktober twee avonturiers op het 

p(i)raathuis geland. Ze reizen de wereld rond aan 

een grote tros ballonnen. Tijdens de reis hebben zij 

in hun reiskoffer al vele boeken verzameld van over 

de hele wereld. Elke groep heeft van hen een boek 

gekregen om in de klas te lezen. De boeken nemen 

ons een beetje mee op reis. Vrijdag 11 oktober 

reizen we met alle groepen door de school en 

sluiten we hiermee onze reis door de 

Kinderboekenweek af. 

In groep 4 hebben is veel gewerkt met 

de Kinderboekenweek. De juf had het 

grappige boek ‘Pech onderweg’ 

gekregen om uit voor te lezen, maar de 

kinderen hebben ook aan elkaar 

voorgelezen. Leuk om te zien hoe goed 

ze dat al deden en hoe ze naar elkaar 

luisterden. We hebben ook een mooie 

Boekenbus gemaakt met daarin alle 

kinderen van groep 4!  

 

 

 

 

 

 



Kinderboekenweek in groep 5-5/6-6 
Vrijdagmiddag 4 oktober hebben de groepen 5, 5/6 en 6 samen 
een spelcircuit gedaan. 
Heel fanatiek werden er steeds spelletjes met het thema van de 
Kinderboekenweek gespeeld in groepjes die bestonden uit alle 
leerlingen van deze drie groepen door elkaar.  
Het was een leuke, gezellige middag! 
 

Op maandag 7 oktober is het team van De Vonder heerlijk 

verwend door de 

oudervereniging. Dank je 

wel, ouders voor jullie 

waardering! 

 

Op vrijdag 27 september is groep 8, voor het vak 
techniek naar het Hanze college in Oosterhout geweest.  
Ze werden daar opgewacht en kregen een korte 
rondleiding door de school. Vervolgens zijn de kinderen praktisch aan de slag gegaan met het 
maken van bouwtekeningen, het metselen van muurtjes, versieren van tegels en het bouwen 
van een echt huis. Er is heel enthousiast gewerkt! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Verkeersactiviteiten die gepland staan: 

woensdag 30 oktober controle fietsverlichting. Alle kinderen mogen hun 
fietsverlichting laten controleren door de fietsenmaker. De controle begint 
direct om 8.30u . 
In de week van 4 november: verkeersproject olv Olof van Dongen. In elke 
groep is er 1 activiteit: 
Dinsdagochtend 5 november 2019 het verkeersproject: Ernie en de 
verkeerslichten. 
Dinsdagmiddag 5 november 2019 het verkeersproject: Broem Broem. 

Donderdag 7 november 2019 het verkeersproject: De dode hoek bij een vrachtauto. 
Vrijdagochtend 8 november 2019 het verkeersproject: STOP AUTO. 
 
Gepland in groep 8:  

Na de herfstvakantie start groep 8 met EHBO lessen.  

In de klas krijgen ze van de juf de theorie aangeboden en vanaf donderdag 7 

november komt meneer John elke week de praktijk oefenen.  

 



Schoolontwikkeling: 

Op 17 september, de eerste studiedag,  heeft het team hard gewerkt aan het 

ontwikkeltraject van dit jaar: handelingsgericht werken aan de opbrengsten (en opbrengsten 

in de brede zin van het woord). We willen met elkaar een handleiding maken, waarin we ons 

handelen beschrijven. Wat doen we als er een toets is gemaakt, wanneer analyseer je het 

werk van kinderen en tot welke plannen is dit de aanzet.  

Lesgeven gebeurt heel planmatig. Al jaren werken we met 

groepsplannen voor de basisvakken rekenen, begrijpend 

lezen en spelling en ook de resultaten zijn zeker niet 

onvoldoende. En toch denken we, dat we nog gerichter 

kunnen werken aan de opbrengsten, door vooral kinderen 

die niet altijd een gemiddelde score halen meer planmatig 

te bedienen van wat ze nodig hebben. Zo kijken we kritisch 

naar ons eigen handelen om nog meer uit de kinderen te 

halen. 

Naast dit traject loopt er in de onderbouw tot en met groep 3 

nog het project “jonge kind”. Met alle scholen in de gemeente 

is dit project opgezet met geld vanuit het 

samenwerkingsverband, met als doel: leerkrachten meer 

handvatten te geven in het werken aan goed gedrag bij jonge 

kinderen. Regelmatig is er een externe deskundige, die met de 

leerkracht meekijkt in de groep en adviezen geeft om 

gedragsaspecten tijdig te signaleren en op te pakken.  

Inmiddels heeft juf Katja de cursus anti-pest-coördinator afgerond. Zij heeft weer alle up to 

date informatie om met het team te delen en zal ook het pest-protocol / respect-protocol 

gaan updaten.  

Zo blijven alle leerkrachten werken aan hun deskundigheidsbevordering en dat is een goede 

zaak! 

Voorstellen nieuwe leerkracht: 

Hoi! Ik ben Mariëlle Thiecke, 27 jaar oud en ik woon in Tilburg.   

Sinds oktober 2018 ben ik binnen de stichting begonnen met het vervangen op de Biekorf in 

groep 5/6 en hierna in groep 6. Dit schooljaar werk ik op de Biekorf op maandag en dinsdag 

in groep 7. Tot aan de herfstvakantie werk ik als vervanger van 

woensdag t/m vrijdag in groep 4 op de Wilsdonck. Na de 

herfstvakantie zal ik van woensdag t/m vrijdag werkzaam zijn op 

de Vonder. Op woensdag en donderdag werk ik in groep 6. Op 

vrijdag zal ik ondersteunen bij de groepen 5 t/m 8.   

In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met vrienden, ga ik 
graag een stuk wandelen met de hond en volleybal ik. Naast het 
zelf volleyballen ben ik actief binnen de jeugdkamp commissie, 
geef ik training en coach ik.   

Groetjes, 
Mariëlle 



 

Ouderbetrokkenheid: 

Sinds kort heeft u toegang tot het ouderportaal van Parnassys, ons administratiesysteem. 

Veel ouders hebben zich hier al voor aangemeld en hun adresgegevens nagekeken. De 

volgende stap is het openzetten van de absentie en resultaten van uw kind. Medio november 

zal dit gebeuren en u krijgt hierover nog uitgebreid bericht. 

Naast het ouderportaal is er op dit moment ook een korte vragenlijst gestuurd aan alle 

ouders om in te vullen. We hebben hier al veel respons op gekregen en we gaan de 

antwoorden verwerken. Fijn, dat u ons aangeeft, wat goed gaat, waar nog behoefte aan is en 

wat eventueel beter kan. De totale uitslag zullen we bundelen en na de herfstvakantie met u 

delen. Op deze manier kunnen we samen werken aan een goede communicatie en 

betrokkenheid bij ons onderwijs aan uw kind! 

Berichtje van de TSO: 

De TSO medewerkers vragen u om uw kind altijd even aan te melden of af te melden als er 

iets verandert in het overblijven. Ook als uw kind ziek is, is afmelden bij de TSO nodig. Het 

komt regelmatig voor, dat de TSO medewerker moet bellen om te vragen waarom een kind 

niet bij het overblijven is, terwijl zij niet gemist kan worden aan tafel. Als u niet afmeldt, 

betaalt u de overblijf beurt wel gewoon. 

Data in oktober en november: 

• Woensdag 23 oktober: de schoolfotograaf maakt familiefoto’s. Inschrijven kan via de 

lijst die op school hangt. 

• Donderdag 24 oktober: alle leerlingen gaan op de foto, samen en individueel. 

• Vrijdag 25 oktober: discoavond! 

• Maandag 28 oktober: MR vergadering 

• Donderdag 31 oktober: vakwerk meesterwerk: tentoonstelling voor de ouders van 

groep 7 en 8 

• In de week van 4 november: verkeersproject 

• Woensdag 6 november: mogelijk een stakingsdag. Informatie volgt. 

• Woensdagavond 6 november: vergadering oudervereniging 

• Woensdag 13 november: voorlichting op het Dongemond voor groep 8 

 

 

 

 

 

 



Nieuws van buiten de school: 

Kleuterkerk, 12 oktober 2019.  

Zaterdag 12 oktober, zijn weer de twee kleuterkerk vieringen in de Sint Elisabeth 
parochie.  
Deze kleuterkerk vieringen zijn speciaal voor kinderen tot en met 7 jaar en voor 
iedereen, die met deze kinderen meekomt. We gaan weer zingen, bidden, knutselen, 
kaarsjes aansteken, en natuurlijk gaan we een mooi verhaal vertellen.  
Onze kleuterkerk vieringen zijn korte vrolijke vieringen van ongeveer een half uur. En 
na afloop is er ranja met een traktatie voor onze jonge bezoekers.  

Benieuwd? U bent van harte welkom met uw kinderen, kleinkinderen tijdens de 
vieringen van zaterdag 12 oktober en op www.sintelisabethparochie.nl of 
www.olvhemelvaart.nl kunt u de foto’s zien van een eerdere kleuterkerk viering. 

De eerste kleuterkerk viering is in Hank, in de kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen om 
16.30 uur. De tweede viering is in Raamsdonksveer in de kerk O.L.V. Hemelvaart om 
18.30 uur.  

Tot dan. Werkgroep kleuterkerk Sint Elisabeth parochie.  

Ben jij de pleegouder die Deniz (6) zoekt?  

Wist je dat er meer dan 22.000 pleegkinderen zijn in Nederland? Ook in onze 
gemeente zijn er kinderen en jongeren die bij pleegouders wonen, omdat hun ouders 
voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Af en toe een weekend of 
vakantie of zeven dagen in de week. Dat hangt af van wat het beste is voor het kind.  

Maak het positieve verschil in het leven van een kind... 
Juzt is dringend op zoek naar nieuwe pleegouders die willen zorgen dat kinderen niet 
alleen tijdens de schooluren, maar ook voor en na school een warme plek hebben 
waar ze zich goed voelen. Pleegouders zijn geen superhelden, maar juist hele gewone 
mensen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je minimaal 21 jaar bent en een 
pleegkind een stabiele en veilige leefsituatie kan bieden. Er wachten nog steeds veel 
kinderen van 0 tot 18 jaar, op een veilige en stabiele plek. Nieuwe pleegouders zijn 
harder dan ooit nodig.  

Gemeente Drimmelen en de basisschool steunen het initiatief en draagt pleegzorg 
een warm hart toe. Informatieavond over pleegzorg Dinsdag 22 oktober van 19.30 tot 
21.30 uur is er een informatieavond over pleegzorg in het gemeentehuis, Park 1 te 
Made.  

Heb je vragen of wil je graag meer weten over hoe je pleegouder kan worden, dan 
ben je van harte welkom op een informatieavond. Graag aanmelden via 
https://www.juzt.nl/actueel/agenda/  



 

Sjors Sportief en Try Out vanaf 30 oktober geopend 

De basisschooljeugd (Sjors Sportief/ Creatief) en de middelbare scholieren (Try Out) kunnen 

zich vanaf 30 oktober inschrijven voor de vele sportieve en creatieve cursussen. Sportieve en 

culturele organisaties uit de gemeente Geertruidenberg en buurtgemeentes bieden 

proeflessen aan om de jeugd kennis te laten maken met hun aanbod.  

 

Vanaf 30 oktober kan men zich via www.sjorssportief.nl en www.try-out.nu 

aanmelden. 

 

Herfstvakantie met 2 nieuwe avonturen in de uitvindfabriek 
Deze herftsvakantie kun je 2 nieuwe avonturen beleven: kom kijken naar de films “De 

Uitvinders en Het Verborgen Oog” en “De Beestenbende” (deze draaien doorlopend 

in onze filmzaal). Maak daarna een echte zwemmende dolfijn of doe een van de 

andere workshops in De Uitvindfabriek in Breda. En als het mooi herfstweer is kun je 

buiten een hut bouwen: een echte herfsthut! Reserveren is niet nodig, maar kan 

wel via een online kortingsticket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://buurtsportcoachgeertruidenberg.us18.list-manage.com/track/click?u=5e9ee35ab9c00869a2653ebe1&id=9a8ef59a60&e=15acaff26f
https://buurtsportcoachgeertruidenberg.us18.list-manage.com/track/click?u=5e9ee35ab9c00869a2653ebe1&id=9a8ef59a60&e=15acaff26f
https://buurtsportcoachgeertruidenberg.us18.list-manage.com/track/click?u=5e9ee35ab9c00869a2653ebe1&id=d7562c03df&e=15acaff26f
https://buurtsportcoachgeertruidenberg.us18.list-manage.com/track/click?u=5e9ee35ab9c00869a2653ebe1&id=d7562c03df&e=15acaff26f
https://uitvindfabriek.us16.list-manage.com/track/click?u=d4358ddb7ba963663be713ce5&id=9acc50ddf8&e=7da9ded99b
https://uitvindfabriek.us16.list-manage.com/track/click?u=d4358ddb7ba963663be713ce5&id=9acc50ddf8&e=7da9ded99b
https://uitvindfabriek.us16.list-manage.com/track/click?u=d4358ddb7ba963663be713ce5&id=9acc50ddf8&e=7da9ded99b
https://uitvindfabriek.us16.list-manage.com/track/click?u=d4358ddb7ba963663be713ce5&id=9acc50ddf8&e=7da9ded99b
https://uitvindfabriek.us16.list-manage.com/track/click?u=d4358ddb7ba963663be713ce5&id=cb7641c7ae&e=7da9ded99b
https://uitvindfabriek.us16.list-manage.com/track/click?u=d4358ddb7ba963663be713ce5&id=cb7641c7ae&e=7da9ded99b
https://uitvindfabriek.us16.list-manage.com/track/click?u=d4358ddb7ba963663be713ce5&id=230e66263c&e=7da9ded99b
https://uitvindfabriek.us16.list-manage.com/track/click?u=d4358ddb7ba963663be713ce5&id=230e66263c&e=7da9ded99b

