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Activiteiten maart: 

Groep 4 schrijft brieven en doet ze op de post: 
Groep 4 heeft het bij taal over het thema contact. Zo leren de kinderen over 
lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en verschillende soorten berichten. Ook 
hebben we het gehad over post. Hoe schrijf je een goede kaart en hoe gaat 
deze op de post. Dat zijn we zelf gaan ervaren! Groep 4A en 4B hebben 
allemaal hun eigen kaart gemaakt, geschreven en op de post gedaan. Het 
was heel leerzaam en leuk, want we hebben veel mensen blij kunnen maken 
met een lief kaartje. Zelfs de juf mocht 2 kaartjes thuis ontvangen!  

 

 

 

 

 

Poppenvoorstelling Katton: 
Dinsdag 15 maart bezochten wij de voorstelling "Katton" 
De voorstelling ging over Ton de kat die op avontuur ging. Tijdens 
dat avontuur ontmoette hij veel verschillende dieren. Deze dieren 
waren allemaal van karton gemaakt. Vervolgens hebben wij in de 
klas ook dieren van karton gemaakt. Dit was ontzettend leuk om te 
doen!  
 

 



 

Nieuw thema bij de groepen 1/2: 
In de kleutergroepen is het nieuwe thema gestart: de boerderij. We 

hebben een bezoekje gebracht aan 2 boerderijen: boer van Strien 

en boer Oomen. Bij boer van Strien mochten we helpen met het 

vegen van de stal en mochten we ook de kalfjes aaien. Bij boer 

Oomen zagen we wel "honderdduizend" aardappels opgestapeld 

liggen tot aan het plafond. We weten nu hoe de boer ze zo hoog 

kan opstapelen en hoe ze van daar naar de winkel gaan. 

 

 

In de klas hebben we een boerderijhoek gemaakt. 
We verkleden we ons als boerin of als boer en zorgen 
goed voor de dieren die in het weiland lopen. 
Op het juffenfeest gingen we naar de kinderboerderij 
in Geertruidenberg! We hebben veel dieren geaaid 
en mochten de geiten eten geven. Jullie begrijpen 
vast wel dat wij dit een erg                                                           
leuk thema vinden! 

 

Juffenfeest: 
Vrijdag 25 maart was het juffen- en meesterfeest op 

de Vonder! Het was een hele gezellige middag met 

spelletjes, quizzen, buitenspelen, een bezoek aan de 

kinderboerderij en natuurlijk een presentje voor de 

juffen en meester! Bedankt aan alle lieve kinderen 

voor dit topfeest!   

 

 

Er was weer…. Roodkapje! 
Woensdag 30 maart hebben de leerlingen van groep 3 en 4 de 

voorstelling Er was weer...Roodkapje! gezien. Het uitgangspunt 

was het bekende sprookje. Twee acteurs vertelden wat er 

gebeurde nadat de Wolf in de put was gevallen. Van een boze 

wolf werd hij een aardige wolf! Verschillende personages 

reageerden op de verandering. De een geloofde het, de ander 

bleef wantrouwig, er was een pestkop en een borstklopper.... 

En dat alles overgoten met grapjes en humor. 

De kinderen hebben genoten van de voorstelling die achteraf nog 

is besproken in de klas.  



 

Activiteiten april: 

The egg drop challenge van groep 4 en 5: 
De leerlingen van de projectgroep 4/5 hebben voor 
hun klasgenoten ‘The egg drop challenge’ 
voorbereid. Samen hebben ze alle voorbereidingen 
getroffen om ervoor te zorgen dat beide groepen 
een bouwsel maakten waarmee een ei heel uit het 
raam van de 1e verdieping kon vallen! Het was voor 
de leerlingen van de projectgroep ontzettend 
leerzaam om dit allemaal te regelen. Ze moesten 
een les voorbereiden, een PowerPoint daarbij 
maken, een prototype maken en daarbij ook nog 
goed samen overleggen! 
Ook voor de leerlingen van groep 4 en 5 was het 
een leuk project. We hebben gekeken naar 
zwaartekracht en hoe je kan voorkomen dat iets 
kapot valt. Helaas zij niet alle eieren heel gebleven, 
maar toch was het super gaaf om te doen!  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Uitstapje van groep 6 naar de bibliotheek: 
Groep 6 heeft een interessant uitstapje gemaakt naar de 

bibliotheek. Van Diana kregen de leerlingen eerst algemene 

informatie. Zo hebben we besproken hoe dat we weten waar 

we boeken kunnen vinden. Daarna hebben we met een 

maatje opdrachten gemaakt. De kinderen konden de code 

invoeren op de IPad en kregen vervolgens een opdracht. Zo 

moesten ze o.a. vragen maken over een boek, schrijvers met 

boeken combineren en kijken wat de naam van een 

stripfiguur is. 

 



 

Verkeersexamen groep 7 
Groep 7 heeft het verkeersexamen afgelegd. Het was voor sommigen een vrij spannende dag, 
maar gelukkig was er in de klas veel geoefend met de verkeersregels en alle verkeersborden.  
Alle kinderen die hebben meegedaan aan het praktische verkeersexamen zijn geslaagd!  

 
Dat is natuurlijk iets om te vieren. Alle kinderen van groep 7 hebben 
een lekker stuk taart gekregen als traktatie. Hartstikke goed gedaan!  

 
Projectgroep: 
De leerlingen van de projectgroep 6/7 zijn aan de slag gegaan met het 

project: Cartoons. Eerst zijn zij zelf op zoek gegaan naar verschillende cartoons, daarbij hebben de 

kinderen achterhaald waar hun zelf gekozen cartoon over ging; Wat was de aanleiding van die 

cartoon, wie is er spottend afgebeeld? Wat bedoelt de illustrator met deze cartoon? 

Vervolgens zijn zij zelf op zoek gegaan naar 2 recente artikelen over een onderwerp, hier moesten 
zij een samenvatting van maken. Uiteindelijk hebben zij de samenvatting weer uitgebeeld in een 
cartoon. Wat zijn ze creatief bezig geweest! 
Er zijn ook nog cartoons gemaakt over de juffen/meester dag. De cartoon die de meeste stemmen 
kreeg, mocht ook echt in deze nieuwsbrief. Super leuk! Goed gedaan, Siem en Raphaël!  

 



 

Schoolontwikkeling rekenen: 
Dit schooljaar werken we aan ons rekenonderwijs. Aan de ene kant onderzoeken we hoe we de 

rekenles zo efficiënt mogelijk kunnen geven en organiseren. Aan de andere kant bekijken hoe we 

tegemoet kunnen komen aan de manier waarop kinderen instructie en begeleiding nodig hebben. 

Dit doen we onder begeleiding van Inge Brons, die vorig schooljaar betrokken was bij de eerste 

stappen naar het onderwijsconcept voor straks op de nieuwe school.  

We bespreken de lessen per cluster, maar wel steeds met de leerkrachten van de Wilsdonck en de 

Vonder samen. Nu worden de rekenlessen op de Vonder geobserveerd en sluiten de collega’s van 

de Wilsdonck aan bij de bespreking, na de meivakantie zijn de observaties op de Wilsdonck en 

sluiten onze collega’s daar bij de bespreking aan. Zo leren we elkaar beter kennen en stemmen we 

de manier van lesgeven steeds meer op elkaar af. 

Ondertussen zijn er criteria opgesteld voor een goede rekenmethode, is hier onderzoek gedaan en 

zijn er twee nieuwe rekenmethoden uitgeprobeerd in de groepen. Na de meivakantie wordt de 

nieuwe methode gekozen en volgend schooljaar ingevoerd. 

Schoolontwikkeling begrijpend lezen: 
In de groepen 4 tot en met 8 wordt gewerkt aan een goede begrijpend lezen instructie. Inmiddels 

weten we, dat je begrijpend lezen niet leert door alsmaar teksten te lezen en vragen over de tekst 

te maken. Als eerste stap werken we met “rijke teksten”. Rijke teksten zijn samenhangend en 

authentiek. Ze maken je nieuwsgierig en stimuleren het lezen. Zo bevorder je de ontwikkeling van 

kennis en begrip over een onderwerp. 

 

In groep 5 hebben ze een informatieboekje gelezen in twee of 

drietallen. Daarna zijn ze over de tekst gaan praten en hebben ze 

een mindmap gemaakt. Deze mindmap hebben de groepjes 

gepresenteerd in de klas en vorige week ook aan de ouders. 

In groep 4 zijn de leerlingen aan de slag gegaan met teksten van 

Freek Fonk over een bijzonder dier. Ze hebben er poster vol 

informatie over gemaakt, waar zelfs de juffen van konden leren! 

Zo is begrijpend lezen ineens een stuk leuker! Ook zien we dat de 

leerlingen veel meer met de tekst doen en de informatie beter 

opnemen dan wanneer ze alleen vragen erover maken. 

 

Data in mei: 

• Woensdag 11 mei: bakkerij museum groep 6 

• Dinsdag 17 mei: boekenkring voor de groepen 3-4-5 

• Vrijdag 20 mei: groep 4 gaat op bezoek bij de kersenboer 

• Maandag-dinsdag-woensdag 23-24-25 mei: kamp groep 8 

• Donderdag-vrijdag 26-27 mei: vrij vanwege hemelvaart 

 



 

Paasviering: 

Ook hebben wij op de Vonder een hele leuk paasviering gehad! 
Van eitje tik, tot eieren zoeken in het koningspark. Van een eierparcours tot een heus bezoek van 
de paashaas! Alle kinderen hebben een fantastische dag gehad. Bedankt aan de Oudervereniging 
voor de organisatie van deze gezellige dag!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Berichten van buiten de school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wij wensen iedereen alvast een    

 

 

 


