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Activiteiten november: 
Jet en Jan in groep 5:  

Met groep 5 hebben we gewerkt over het 

project ‘Jet en Jan’. Jet en Jan zijn een 

tweeling van onze leeftijd die leefden rond 

1910. We zijn met elkaar terug in de tijd 

gegaan en hebben spelletjes gespeeld zoals 

vroeger, geschreven met een griffel en een 

lei, een ouderwetse weegschaal gebruikt en 

koffie gemalen zoals ze dat vroeger deden.  

In de klas bespraken we foto’s van vroeger en kwamen we erachter 

dat veel dingen toch écht wel veel veranderd zijn in de afgelopen 

100 jaar!  

Kinderboekenweek en voorleeswedstrijd 

Tijdens de KBW zijn er heel wat kassabonnen ingeleverd van Bruna.  

Wij mochten voor onze school voor 20% van het totaal van alle 

kassabonnen mooie boeken uitkiezen. Heel erg bedankt voor het 

inleveren van alle kassabonnen!  

 

 

Als afsluiting van de Kinderboekenweek is er een voorleeswedstrijd geweest! 

Alle kinderen van groep 7 en 8 hebben eerst in de klas voorgelezen en de twee 

klassenwinnaars hebben in de finale voorgelezen aan de groepen 4, 5, 6, 7 en 8. 

Ze hebben allemaal ontzettend hun best gedaan en kregen lovende feedback 

van de juryleden. Siem Smits was de uiteindelijke winnaar! 

Gefeliciteerd, Siem! 

 



Verkeersweek  
Tijdens de verkeersweek zijn alle groepen bezig geweest met extra verkeerslessen. Voor iedere groep 

was er een leuke en leerzame activiteit om te leren hoe je je in het verkeer gedraagt. Zo hebben 

groep 7 & 8 van alles geleerd over de dode hoek van de vrachtwagen. Zij weten nu hoe ze zichtbaar 

zijn voor een vrachtwagen en veilig de weg op kunnen.  

Groep 6 heeft gekeken naar de remweg van een auto. De kinderen kunnen precies vertellen hoe de 
autogordel officieel om moet, wanneer je geen zittingverhoger meer nodig hebt en waarom je als 
bijrijder met het uitstappen de deur met je linker hand opent. Het bekijken van de remweg was 
ontzettend gaaf! 
 
Groep 4 heeft op het schoolplein een parcours gefietst om te oefenen met opstappen, afstappen en 
veilig wegrijden. Ook hebben zij allemaal hun eigen fiets gecontroleerd om te zien of deze aan alle 
veiligheidseisen voldoet!  

 

 

Thema ‘de bakkerij’ in groep 1/2 en 3: 
De leerlingen in groep 3 kunnen allemaal (woordjes) lezen!  

In de sinterklaas periode hebben we in de onderbouw gewerkt 

met het thema: de bakkerij. We hebben verschillende hoeken 

gemaakt: een winkel, de woonkamer van Sinterklaas, de bakkerij 

van de Pieten, de inpakkamer en de schrijftafel. De leerlingen 

spelen, schrijven en rekenen volop in de hoeken. Wegen van meel, 

tellen van pepernoten, schrijven van boodschappen- en 

verlanglijstjes, en noem nog maar op. Nu de Goedheiligman weer 

naar Spanje is, bouwen we de hoeken om in kerstsfeer. Dan 

komen er o.a. recepten van kerstkransen in het kookboek van de 

bakkerij!              

 

 



Groep 1-2 
Wat zijn de weken voor Sinterklaas toch altijd 

weer spannend en leuk! 

De groepen 1/2 kregen een brief van bakpiet Bo, 
waarin hij vertelde dat zijn bakboek in het water 
was gevallen en dat hij niet meer wist hoe hij 
pepernoten en chocoladeletters moest maken. 
Gelukkig hadden we in het huis van Sinterklaas 
een bakkerij waarin we al aan het oefenen waren 
om mooie pepernoten en letters te maken. Zo 
kunnen we in de week voor 5 december echte 
pepernoten en letters gaan bakken zodat bakpiet 
Bo toch genoeg strooigoed heeft. 
 

 
 

Activiteiten december: 
 
En toen kwam de sint op school! 

Zijn kleine speedboot kon niet bij de school komen, maar gelukkig was er hulp van de sinterklaas-
hulpdienst. Alle kinderen zijn even bij Sinterklaas geweest en voor de klas was er een prachtig 
cadeau. Ook mochten de kinderen in de schatkamer van Sinterklaas zelf nog iets moois uitkiezen. 
Zo hadden we een super gezellige dag! Dank je wel oudervereniging!  
Top, zo flexibel jullie meedenken om er een groot feest van te maken! 
  

Met dank aan onze sponsoren                           en Brabant Watersport 
 

 
 
 
 
 
 



 

Kerstkaarten gemaakt door de bovenbouw: 
Groep 6, 7 en 8 hebben tijdens de knutsellessen hun eigen kerstkaarten 
gemaakt. Deze kaarten hebben ze zelf rondgebracht bij ouderen in de buurt 
om de kerstsfeer te brengen!  

 

  

 

Restaurant-hoek in groep 1/2  
De groepen 1/2 hebben in de periode na Sinterklaas in het 
extra kleuterlokaal een restaurant-hoek gehad. Hierin hebben 
ze met brooddeeg lekkere maaltijden klaargemaakt, de tafels 
mooi gedekt en als echte obers alles geserveerd aan de gasten 
die kwamen eten.  

 

Ontdekgroep in kerstsfeer: 
Afgelopen weken zijn we aan de slag gegaan met het thema kerst. 
Eerst hebben we gebrainstormd over kerst en alles wat daarmee te maken heeft. Daarna hebben de 
leerlingen ervoor gekozen om het kerstverhaal te gaan naspelen. 
 
Hiervoor hebben we het verhaal van de volkstelling, Jozef en Maria die naar Bethlehem gaan en de 
geboorte van Jezus eerst gelezen. Daarna hebben we besproken welke rollen er in ons toneelspel 
moesten komen. Nadat we de rollen hadden verdeeld heeft iedere leerling voor zijn eigen rol een 
ontwerp van de kleding gemaakt. Met het ontwerp in het achterhoofd hebben de leerlingen thuis en 
op school materialen verzamelend voor de kostuums. De leerlingen vonden het erg leuk om te doen 
en wilden het kerstverhaal graag opvoeren in de eigen klas.  

 
Gelukkig konden we nog aan hun wens voldoen! Tijdens de 
kerstviering haalde ik de leerlingen op uit de klas. Ze stonden te 
popelen om zich te verkleden en op te treden. Jozef en Maria 
zaten goed in hun rol. De engel scheen zonnig en de herders 
kwamen vol bewondering kijken naar het heldere licht. Toen de 
koning zijn cadeau van goud en wierook had gegeven was het 
toneelstukje afgelopen.  
 

Jumbo bedankt!: 
De afgelopen weken moesten ook wij helaas overgaan op online lessen 

vanwege leerlingen en leerkrachten die in quarantaine zaten. Om alle 

lespakketten goed thuis te krijgen is de Jumbo zo vriendelijk geweest 

om plastic tassen te sponsoren. Zo kon iedereen nog zo goed mogelijk 

mee blijven met de lessen.  

Bij de kerstviering heeft de Jumbo nogmaals gesponsord, zodat alle 

kinderen een lekkere stuk fruit bij de traktatie kregen. Heel erg 

bedankt, Jumbo!  

 



 

Even voorstellen: 

Hoi,  
Ik ben Liv Ligthart. Ik ben 16 jaar en woon in Made.  
Ik heb het vmbo gedaan op het Dongemond College in Made. 
Ik doe nu de opleiding onderwijsassistent op Curio in Breda. Ik loop stage op 
donderdag en vrijdag in groep 1-2B. Ik hoop op een leerzame tijd. 
 

 
Hallo, 
Ik ben Tijme Embregts ik ben 16 jaar en kom uit Oosterhout. Ik doe de 
opleiding Onderwijsassistent bij het Curio in Breda. Ik kom bij jullie stagelopen 
in groep 6. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik het leuk vind om met 
kinderen te werken en ze nieuwe dingen te leren. Mijn hobby’s zijn werken, 
gamen en afspreken met vrienden en familie. Ik heb er erg veel zin in. 
 
Groetjes Tijme Embregts 
 

 
Hallo allemaal, 
Per 1 februari 2022 zal ik als Intern Begeleider aan de slag gaan op De Vonder, daarom wil ik me 
graag aan jullie voorstellen.  
 
Ik ben Marleen Kuijsten en woon met mijn man en 2 dochters in Sprang-Capelle. 
Daar ben ik veel bezig in onze (grote) tuin. Verder lees ik graag en in de winter 
vind ik het erg leuk om met ons gezin (en aanhang) te gaan skiën in Oostenrijk.  
Sinds 1992 ben ik werkzaam in het basisonderwijs en heb op diverse scholen in 
Sprang-Capelle en Waalwijk gewerkt. Na mijn Master Sen opleiding ben ik als 
Intern begeleider gaan werken. 
 
Ik heb er veel zin in om vanaf februari op De Vonder aan het werk te gaan. Mijn 
werkdagen zijn: dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Ik wens jullie fijne feestdagen toe! 
 
Groetjes, 
Marleen Kuijsten 
 

Schoolontwikkeling: 

Zoals in deze nieuwsbrief ook te zien is, werken we in de onderbouw met thema’s. Een thema duurt 

ongeveer vier tot zes weken. Voorafgaand aan elke thema worden de leerdoelen die aan bod komen 

vastgelegd. Als het doel is, om de kinderen te leren tellen tot 10, dan koppelen we daar thema 

activiteiten aan om dit goed aan te leren en te oefenen. De afgelopen maand was het thema: We 

bakken er op los!, waarbij eerst Sinterklaas zorgde voor baksels en later in het restaurant voor de 

kerst gebakken werd. 

Twee weken na de kerstvakantie wordt het volgende thema: de kapper! 

In de middenbouw hebben de leerkrachten flink ingezet op het technisch lezen. In de klas wordt veel 

geoefend en bij de extra inzet vanuit de NPO middelen worden teksten meerdere malen per week 



gelezen (RALFI-lezen). We zijn inmiddels ook bezig met het automatiseren van woordjes lezen. Zo 

wordt er heel veel geoefend en samen zoeken we de meest effectieve manier voor het technisch 

lezen, waarbij er zeker ook aandacht is voor leesplezier. Wie lezen leuk vindt, zal ook meer lezen!  

In de bovenbouw is er groepsoverstijgend ingezet op begrijpend lezen. Kinderen van groep 6-7-8 

hebben op dezelfde tijd instructie begrijpend lezen. Hierdoor kunnen leerlingen van de ene groep de 

instructie volgen in een andere groep, met een moeilijkere of juist eenvoudigere tekst. In alle 

groepen is het leerdoel wel gelijk. Na de kerstvakantie zal hier een extern deskundige meekijken met 

de instructies om te zien wat we daar nog aan zouden kunnen verbeteren.  

Zo worden we elke dag een klein beetje beter!! 

Corona: 

Helaas hebben we net voor de vakantie weer een schoolsluiting. Voor het tweede jaar op rij 
vervroegen we de kerstvakantie. Daarvoor waren er al drie bovenbouwgroepen in quarantaine, 
waardoor in die groepen niet alle kinderen de vervroegde kerstviering meegemaakt hebben. Heel erg 
jammer.  
Supertof dat de oudervereniging voor alle kinderen, ook degene die thuis waren, een kleine 
kerstattentie hadden. Oudervereniging bedankt!  

Op dit moment (een paar dagen voor kerst) ruimt meneer André de kerstversiering weer op. De 
leerkrachten maken hun werk af en weten dat ze zich voor moeten bereiden op fysiek OF online 
lessen vanaf 10 januari. Mocht dat laatste het geval zijn, dan zullen we maandag 10 januari gebruiken 
om weer (!) pakketjes te maken voor thuis. U wordt hier nog over geïnformeerd. 

Corona heeft ook in het team flinke impact gehad…. Drie collega’s zijn ziek geweest en alle 
leerkrachten hebben veel extra werk verzet met het helpen in andere groepen en het verzorgen van 
online lessen voor de thuiszitters. De vakantie is zeker welverdiend! 
Laten we hopen dat iedereen gezond blijft! 

Junior Einstein: 
Gratis oefenen voor alle vakken én CITO met Junior Einstein! 
Goed nieuws, want alle kinderen die lid zijn van de bibliotheek kunnen online gratis oefenen met de 
materialen van Junior Einstein! Dit is zéker een aanrader. Geschikt voor alle kinderen, in alle groepen 
en voor alle vakken. Je kunt hiermee de vakken oefenen die je moeilijk vindt, je voorbereiden op 
CITO of gewoon lekker leren wat je zelf leuk vindt. Er zijn mogelijkheden voor online oefenen, maar 
ook om materialen te printen of om uitleg video’s te bekijken.   

Het begint natuurlijk met een (gratis!) abonnement op de bieb. Dit is 

eigenlijk wel een must voor ieder kind te noemen.  Naast het lenen van je 

favoriete boeken, tijdschriften en luisterboeken, worden er ook geregeld 

leuke activiteiten georganiseerd in elke bieb. En er zit er altijd wel één bij jou 

in de omgeving! Voor de omgeving van onze school, zie:  

Bezoek Theek 5 bibliotheek Raamsdonksveer | Theek 5  

Als je lid bent van de bieb, kan je via onderstaande link, kiezen voor Junior Einstein.  

(Er staan ook andere interessante dingen op, zoals de voorleeshoek en Yoleo (lezen en luisteren 

tegelijk)) Maar voor nu gaat het even over Junior Einstein.  

Klik op deze link: Digitale bronnen jeugd | Jeugdbibliotheek  

https://www.theek5.nl/vestigingen/raamsdonksveer?gclid=CjwKCAiAs92MBhAXEiwAXTi251T_kKFRBhCgLVMhfn4tPzLyulU4urayfaGRoBB85CH5WVLlWDoryxoCjRgQAvD_BwE
https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitale-bronnen/digitale-bronnen-jeugd.html


Je kan nu inloggen met je bieb pasnummer en je wachtwoord van de bieb.  

Vervolgens kan je kiezen uit alle vakken. Heel veel succes en plezier met oefenen!  

Data in januari: 

• Start op maandag 10 januari: fysiek of online?? 

• Onder voorbehoud: start afname CITO groep 3 tot en met 7: vanaf 17 januari 

• Woensdag 26 januari: voorleesontbijt 

We durven verder nog weinig activiteiten te plannen, omdat we niet weten wat er mogelijk is.  

 

We wensen alle kinderen en hun ouders: 

 

 


