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Voorwoord 

Het mooie weer breekt aan, de musical liedjes galmen door de gang, het kamp staat voor de deur, 

het zwembad is weer open: we voelen de zomer echt al aankomen……… 

En dat betekent, dat we de laatste weken van het schooljaar in gaan. Een gezellige periode met veel 

leuke activiteiten: juffenfeest en themafeest of afscheidsavond. Natuurlijk wordt er ook nog heel 

serieus gewerkt, door kinderen en door het team. De plannen voor het komende jaar, de verdeling 

van de groepen en leerkrachten, er is nog genoeg te doen. We willen u in deze nieuwsbrief weer 

informeren over activiteiten van en voor de kinderen en  datgene wat we voor het volgende 

schooljaar al met u kunnen delen.  

Veel leesplezier! 

Afscheid van juf Helma 

Na bijna 12 jaar gewerkt te hebben bij Stichting Uniek, 

gaat juf Helma op eigen verzoek het onderwijs 

verlaten. Ze heeft het grootste deel van haar 

onderwijsjaren bij ons op de Vonder gewerkt en ze 

was voor vele kinderen een vertrouwd gezicht. Ze 

heeft erg genoten van al die lieve snoetjes en zal de kinderen zeker wel gaan missen, zoals ze zelf 

aangeeft. 

Komende week woensdag neemt ze afscheid, eerst van de eigen klas, dan van de school en daarna 

ook van de ouders.  

We nodige alle ouders uit om juf Helma nog even gedag te komen zeggen om 

kwart over twaalf, als de kinderen naar huis gaan. 
Vanaf 1 juni zullen juf Annick en juf Anouk in groep 3 zijn om de laatste 5 schoolweken met de 

kinderen af te maken. 

We willen juf Helma heel erg bedanken voor haar inzet voor alle leerlingen van de Vonder en 

wensen haar heel veel geluk en een goede gezondheid. 

 



Groepsverdeling volgend schooljaar 

Naast het afronden van dit schooljaar, werken we ook aan de voorbereiding voor het komende jaar. 

We kunnen al aangeven, dat we in het nieuwe schooljaar met 10 groepen zullen gaan starten. De 

verdeling van de groepen willen we al bekend maken en ook even uitleggen. 

De verdeling van de groepen is als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

In de onderbouw hebben we het afgelopen jaar de opbouw van groep 1-2 naar groep 3 onder de 

loep genomen en onder begeleiding van een extern deskundige is de cursus overgang  groep 1-2-3 

gevolgd. Door veel met elkaar in gesprek te gaan over de manier van werken in de verschillende 

groepen, zijn we tot de slotsom gekomen, dat de werkwijze van deze groepen beter op elkaar 

afgestemd kan worden. Om hier goed beeld bij te krijgen, hebben de onderbouwleerkrachten 

scholen bezocht, die hier ook heel bewust mee bezig zijn. Vanuit deze studie is de gedachte 

ontstaan dat een combinatie groep 2-3 heel goed mogelijk is en zelfs voor kinderen voordelen kan 

bieden. 

Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang en zullen de ouders van deze specifieke groep 

nog de gelegenheid krijgen om extra informatie op te doen over de werkwijze in deze groep. 

Belangstellenden uit andere groepen mogen hier bij aansluiten als zij dat willen. We zullen u 

hiervoor nog een uitnodiging sturen. 

De groepen 7 en 8 zijn wat groter. Hier zal extra ondersteuning ingezet gaan worden, zodat er op 

verschillende momenten met subgroepen gewerkt kan worden. Hier is in de formatie  rekening mee 

gehouden. 

Wat u in het overzicht niet kunt zien, is de inzet van de buurtsportcoach. Ook komend schooljaar 

zullen  kinderen bewegingsonderwijs krijgen van een vakleerkracht gym. De tijd dat de kinderen bij 

de vakleerkracht zijn, wordt door de eigen leerkracht gebruikt om in het kader van de 

werkdrukverlichting eigen administratie te doen. 

We hebben in dit verhaal nog niet aangegeven welke leerkracht in welke groep zal staan en hoe we 

kinderen verdelen over de combinatie groepen. Voor deze twee zaken geldt, dat er nog geen 

definitief plaatje is en we daarom wachten met de communicatie tot alles bekend is. Zo gauw we 

dat weten, wordt u meteen op de hoogte gebracht. 

Tot slot willen we nogmaals aangeven, dat we graag op tijd weten welke kinderen er komend 

schooljaar nog gaan instromen. We kunnen dan goed inschatten of de ruimte in de groepen 1-2 

voldoende is om alle kinderen een fijn plekje te geven. 

Groep 1-2A    21 leerlingen 

Groep 1-2B    21 leerlingen 

Groep 2-3      20 leerlingen 

Groep 3          25 leerlingen 

Groep 4          21 leerlingen 

Groep 5          20 leerlingen 

Groep 5-6      19 leerlingen 

Groep 6          22 leerlingen 

Groep 7          28 leerlingen 

Groep 8          30 leerlingen 



Ontwikkelingen op de Vonder             

Afgelopen week hebben we met het hele team gekeken naar de onderwerpen waar we ons het 

komende jaar (en soms de komende jaren) mee bezig gaan houden. De grote lijnen zijn uitgezet en 

is er een top 3 geformuleerd van ontwikkelpunten. Op basis hiervan maken we het jaarplan voor 

komend schooljaar. Het gaat over het borgen en onderhouden van wat we al doen, bv met de 

Kanjer methode en de teach-technieken (hoe kun je het beste een les effectief maken, waarbij 

kinderen goed betrokken zijn) en het versterken van onze eigen didactische vaardigheden, zodat we 

kinderen op allerlei verschillende manieren verder kunnen helpen. 

Als derde pijler gaan we binnen het cyclisch werken goed vastleggen in onze plannen welke 

aandacht er is voor individuele leerlingen. 

Kortom: het team van de Vonder timmert goed aan de weg om het onderwijs elke dag weer een 

beetje beter te maken. 

 

Activiteiten op school:  

Groep 7-8 bezig met het aangeven van onveilige wegen van huis naar 
school en je eigen huis  opzoeken op de plattegrond. 

Kangoeroewedstrijd: 
In maart hebben uit elke klas 2 leerlingen meegedaan met de Nationale 
Kangoeroewedstrijd. Dat is een landelijke rekenwedstrijd voor leerlingen 
van groep 3 tot en met de laatste klas van de middelbare school.  
Alle deelnemers hebben inmiddels hun certificaat met daarop hun score en 

een bedankje in ontvangst genomen. Dit jaar waren er op De Vonder zelfs nog 3 leerlingen die de 
wedstrijd zo goed hebben gedaan dat ze nog een extra prijsje hebben gekregen.  
Froukje Rombouts, Mike van der Galien en Quint Versluijs van harte gefeliciteerd!  

BAVO project: 
Voor de leerlingen van groep 8 zijn er verschillende activiteiten in het kader van de overgang van de 
basisschool naar het voortgezet onderwijs. Daarmee verandert niet alleen de school, maar kunnen 
we wel zeggen dat de wereld van deze pubers een stuk groter wordt. Lessen over geld, 
mediawijsheid en groepsdruk zijn onderdeel van dit project. Binnenkort wordt dit project afgesloten 
op het Dongemond college met verschillende workshops en een disco. Ouders zijn die avond ook 
uitgenodigd voor diverse voorlichtingen. 

Kunstproject groep 5: 

We zijn vorige week donderdag met alle leerlingen van groep 5 voor een kunstproject op het 



Dongemondcollege geweest. De kinderen mochten daar kunst maken met allerlei materialen 

en verven. Daarnaast hebben ze nog gezien waar de leerlingen van het vmbo leren timmeren, 

metselen en schilderen. Het was een geslaagde middag! 

Bibliotheek: Nieuwe boeken!! 
Deze week zijn er weer veel nieuwe boeken 
bijgekomen in de bibliotheek. Zo kunnen de 
kinderen met plezier blijven lezen! 
Nu zoeken we nog biebouders om te helpen ze aan 
de man te brengen!!  
Zou u best eens willen zien hoe de bieb werkt? 
Misschien zelfs elke week wel een half uurtje willen 
helpen? Neem contact op met juf Chantal of juf 
Janny.  

 

Vakantierooster 2019-2020 

Herfstvakantie          14 oktober t/m 18 oktober  

Kerstvakantie           23 december t/m 3 januari 

Voorjaarsvakantie    24 februari t/m 28 februari 

Tweede Paasdag     13 april 

Meivakantie              20 april t/m 5 mei 

Hemelvaart               21 en 22 mei 

2e pinksterdag          1 juni 

Zomervakantie         13 juli t/m 21 augustus 

Zoals u ziet, is de meivakantie iets langer zelfs dan 2 weken. Dat komt omdat 5 mei op de dinsdag na 
de meivakantie valt en ook een vrije dag is, die we aan de meivakantie vast koppelen.  
De studiedagen voor volgend schooljaar zijn nog niet bekend, evenals de dagen, dat er afgeweken 
zal worden van de normale lestijden.  
Wist u, dat de kalender van De Vonder ook terug te vinden is op Social Schools? Daar worden straks 
ook de activiteiten en vakanties voor het komende schooljaar zichtbaar. 



Data in mei en juni: 

- Kamp groep 8: 27-28-29 mei 

- Oudergesprekken groep 3: 27 en 28 mei tussen 14 en 16 uur 

- In het kader van het project Jet en Jan, kinderen een eeuw geleden, brengt groep 5 

maandagochtend 27 mei een bezoek aan het "Fruithuisje" van Veers Erfgoed. 

- Juffenfeest groep 1 tot en met 4: woensdag 29 mei 

- Afscheid juf Helma: woensdag 29 mei 

- Dansvoorstelling alle groepen: maandag 3 juni 

- Kamp Vught groep 7: maandag 3 juni 

- Bezoek Koningspark met als thema: vogels: 14 en 21 juni 

- Dinsdagmiddag 18 juni: studiemiddag: ALLE KINDEREN VRIJ 

- Woensdag 19 juni: themafeest 

- In de week van 24 juni: oudergesprekken 

- Vrijdag 28 juni: afscheidsmusical voor de ouders van groep 8 

- Maandag 1 juli: musical voor alle leerlingen 

- Dinsdag 2 juli: musical voor opa’s en oma’s 

- Dinsdagavond 2 juli: afscheidsavond groep 8 

- Donderdag 4 juli: rapporten mee 

Bericht van buiten de school: 

 


