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Activiteiten afgelopen periode: 

Voorleeswedstrijd: 
Op vrijdag 9 oktober vond de voorleeswedstrijd plaats. Bo, 
Thomas, Elin en Isabel hebben het de jury die middag knap 
lastig gemaakt. Ze lazen alle 4 als winnaar voor! Uiteindelijk kon 
er maar 1 de winnaar van De Vonder zijn. Met de meeste 
punten won Bo de wedstrijd! Goed gedaan Bo. Gefeliciteerd 
met de winst en alvast veel succes bij de regionale finale op het 
Dongemond College! 
 

 

Bakkerijmuseum: 

Hoi, ik ben Raphael en ik ga vertellen over het 

bakkerijmuseum waar ik met heel de klas heen 

ben geweest. Dit is wat we hebben gedaan:  

Als eerst moesten we natuurlijk onze handen 

wassen. Toen kregen we heel groot stuk deeg. We 

moesten hem door de midden snijden, zodat het 

brood niet te groot werd. Je kon het deeg in 

allemaal vormen kneden. Als je klaar was, moest 

je het ergens op leggen en met een soort olie 

insmeren met een kwast. En dan gaan ze de oven 

in. Als dat in de oven zit, krijg je ondertussen een eierkoek en drinken krijgen. Daarna krijg je 

nog een stuk deeg maar ander deeg dan die we al gehad hadden. Je kreeg ook vormpjes. 

Daarmee kon je koekjes maken! Als je die koekjes hebt gemaakt, mogen die ook op de plaat. 

Als iedereen daarmee klaar is, kan iedereen zijn fruit eten. Als iedereen klaar 

is met het fruit eten is het brood klaar! Dan gaan de koekjes de oven in. Dat 

duurt niet zo lang. Dan krijg je alles in een zakje. Toen gingen we weer terug 

naar school.  



Ik ben Alina. Ik ga jullie vertellen over het 

Bakkerijmuseum. Daar ben ik met de hele klas 

geweest. We mochten onze eigen brood en 

koekjes maken. Je kreeg een bolletje brooddeeg. 

Je mocht zelf je brooddeeg een vorm geven. Je 

kreeg een koekjesdeeg en vormpjes om koekjes 

te maken. Ze gingen ook in de oven. Het 

museum is in Oosterhout. We gingen met 

groepjes naar het Bakkerijmuseum. Als je 

koekjes klaar waren, mocht je ze insmeren met 

eiwit. Je mocht je koekjes en broodjes mee naar 

huis nemen. Je kreeg ook eierkoek met een drankje. Ik kreeg een drankje met prik: Fanta. Je 

mocht ook je eigen fruit eten. Je kon rusten bij een tafel en je fruit of eierkoek eten en je kon 

ook drinken. We kregen een deegroller voor het deeg. En een soort pizzaroller maar dan 

voor deeg. Je had ook een mini pizzaroller met een soort hobbelige lijntje. Daarmee kon je 

een mooie lijn maken en met die ander eruit snijden.   

Controle fietsverlichting: 

Woensdag 28 oktober 

stond er een teststraat op 

het schoolplein. Niet voor 

een coronatest, maar om 

de fietsverlichting te laten 

controleren. Onze 

verkeersouders, Ilse en 

Karin, hebben samen met Marieke en Fanny deze 

ochtend 140 fietsen gecontroleerd.  

Top dames, hartstikke bedankt!  

 

Voorlezen in de bibliotheek: 

Elke dag kunnen de kinderen vanaf groep 3, dankzij 

ouders die vrijwillig komen helpen, een boek uit de 

bibliotheek halen of hun boek wisselen. Voor kinderen 

van groep 1 en 2 is er op dinsdagmorgen een activiteit in 

de bibliotheek. In kleine groepjes wordt er voor hen 

voorgelezen door twee vrijwilligers: Maria en José. Beide 

zijn net met pensioen en hebben nog zoveel plezier om 

iets met hun ervaring (als docent Nederlands en als 

bibliothecaris) te doen. 

 

 



Schoolontwikkeling: inkijkje bij cluster 4-5-6 

Hoe werken wij in cluster 4-5-6?  
Namens cluster 4-5-6 wil ik, juf Pam, jullie een digitaal inkijkje 

geven in de bovenverdieping van De Vonder.  
 

Op de bovenverdieping huizen drie groepen, in de ochtenduren aangestuurd door vier 

juffen. Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar hebben we samen gekeken waar ieders 

inzet het hardst nodig is. Factoren die hierin hebben meegespeeld zijn de grootte van de 

groep, benodigde zorg en basisvakken. Zo kwam een verdeling tot stand waarbij ik als brede 

leerkracht zo effectief mogelijk word ingezet.  
 

Hoe ziet mijn dag eruit? 

Ik heb gewoon een eigen lokaal met alle benodigdheden van dien. Ik heb het lokaal leuk 

versierd met inspirerende posters over leren en hard werken. Natuurlijk is er ook ruimte 

voor de mooie werkjes van de kinderen.    

Elke ochtend komen andere groepjes mijn lokaal binnen. Het ene groepje komt omdat het 

extra instructie nodig heeft, terwijl het andere groepje wel wat extra uitdaging kan 

gebruiken. Op andere momenten wordt de klas gedurende mijn uren simpelweg gehalveerd. 

Deze werkwijze biedt zowel voor de groepsleerkracht als voor mij extra tijd, ruimte en 

aandacht voor alle kinderen van de groep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

‘s Middags 

In de middag heb ik andere taken. In deze uren verzorg ik de projectgroep, waarbij ik met 

uitdagende thema’s een groepje kinderen verrijking bied. Op vrijdagmiddag ben ik aanwezig 



in de klas bij de creatieve vakken. Hierbij is een eerlijke verdeling gemaakt, zodat ik bij elke 

groep even vaak aanwezig ben. Hoe fijn is het om tijdens het knutselen twee juffen te 

hebben, zodat er meer ruimte en begeleiding is?  
 

Onderwijs op maat 

Binnen het cluster 4-5-6 zijn er verschillende overlegmomenten waarop we onze expertise 

en ideeën met elkaar delen. Ik spreek namens alle juffen van het cluster als ik zeg dat we 

heel blij zijn met deze werkwijze. In het begin was het even schakelen, maar nu zijn we ervan 

overtuigd dat we hiermee een manier hebben gevonden om nog beter onderwijs te bieden, 

namelijk onderwijs op maat.  

 

De clusterjuffen van 4-5-6,   

Anouk, Mariëlle, Chantal en Pam  

 

Berichten vanuit school: 

Allereerst willen we Lieke een hele fijne zwangerschap en een goede start met haar kindje 
toe wensen. Lieke is sinds de herfstvakantie met zwangerschapsverlof. Nu geniet ze extra 
van Bram, die straks de grote broer gaat worden. We verwachten dat Lieke rond 8 maart 
weer terug zal komen. 
Tot die tijd wordt ze vervangen door Mieke (het scheelt 1 letter!). 
Mieke stelt zich zelf even voor:             

Mijn naam is Mieke Michiels. Ik ben interim intern begeleider en kom 

Lieke vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Ik ben 18 jaar 

werkzaam in het basisonderwijs, waarvan 16 jaar als intern 

begeleider. Ik ben tot 8 maart 2020 werkzaam op basisschool de 

Vonder. Mogelijk tot ziens!  

Verder heeft u een bericht gekregen van onze 
vakleerkracht gym Stijn met een prachtig aanbod voor 
sport en spel als naschoolse activiteit. Vanaf deze week 
mogen de kinderen van groep 3-4 op woensdagmiddag 
een uur extra komen sporten. Zeker in de coronatijd is 
dat een mooi moment om toch wat extra beweging te 
krijgen! Stijn wil graag deze naschoolse activiteit 

begeleiden, met achterwacht vanuit school, zodat het sporten op een verantwoordelijk wijze 
kan. Het is wel nodig, dat kinderen opgegeven worden voor deze activiteit. 
Na de kerst is groep 5-6 aan de beurt en na de voorjaarsvakantie groep 7 en 8. 

Tot slot nog een bericht over het overblijven. We hebben een 
aantal weken geleden een oproep gedaan voor extra handen bij 
het overblijven. Hier hebben verschillende ouders en een oma op 
gereageerd. Super fijn! Ondertussen is het hele team betrokken 
bij het overblijven, zodat er voldoende toezicht is. Het aantal 
overblijvers is namelijk erg groot. Met dank aan alle collega’s, die 
nu een stukje van hun tijd tussen de middag opgeven om voor de 



opvang van alle overblijfkinderen te zorgen. Achter de schermen werken we met het team 
en de MR aan een structurele oplossing: of de hulp inroepen van een externe organisatie, OF 
overgaan naar een continurooster. Helaas is dit niet zomaar halverwege een schooljaar 
mogelijk en zullen we opnieuw een peiling bij ouders en teamleden moeten houden. 
Vandaar dat we heel blij zijn, dat leerkrachten nu helpen bij de opvang. U kunt ons helpen 
door uw kind alleen over te laten blijven als dit echt noodzakelijk is.  
 

Voortgang werkgroep Parkzicht en klankbordgroep ouders:  

Inmiddels is er weer een bijeenkomst geweest (digitaal) met de werkgroep, waarbij we beide 

scenario’s (twee scholen onder één dak en een fusie van de twee scholen) verder uitgewerkt 

hebben op kernwaarden en schoolontwikkeling. We merken, dat het heel waardevol is, om 

steeds te blijven zoeken naar mogelijkheden binnen beide scenario’s. Er is een eerste 

presentatie geweest van de architect, waarbij hij ingezoomd heeft op de locatie en hoe je 

kijkt naar een functioneel programma van eisen. 

Bij de klankbordgroep van ouders (ook digitaal) heeft de architect ook een kleine presentatie 

gegeven en heeft hij zijn indruk van de middag dat hij de werkgroep aan het werk heeft 

gezien gedeeld.  

De ouders hebben aandachtspunten meegegeven voor de locatie (de honden uitlaatplaats 

en de tennisvelden) en voor de contacten met de gemeente over de verkeersveiligheid. De 

ouders onderstrepen wederom, dat een 

goede tijdplanning belangrijk is, zodat er 

voldoende tijd is voor het proces. Tot 

slot gaven ouders aan, dat de school ook 

zeker duurzaam en toekomstbestendig 

moet worden.  

 

Data in november: 

• Maandag 1 2 november: herfstwandeling groep 1-2-3 

• Dinsdag 3 november: schoolfotograaf 

• Dinsdag 10 november komt Theek 5 naar groep 3. (Normaal gaat de groep naar de 

bibliotheek, nu is het omgedraaid, zodat de activiteit toch door kan gaan.) 

• Aankomst Sinterklaas……..hij komt naar ons toe, zo gauw hij in Raamsdonksveer is. 

• Maandag 16 november: lootjes trekken voor surprise Sinterklaas 

• Dinsdag 24 november: studiemiddag: alle kinderen vrij 

 

 

 


