
NIEUWSBRIEF DE VONDER          2019-2020 

 

NR 3 

Nov 

2019 

In deze nieuwsbrief: 

• Activiteiten  

• Schoolontwikkeling 

• Kerstviering 2019  

• Inschrijven nieuwe leerlingen 

• Voorstellen stagiaires 

• Berichtje van de TSO 

• Data in december 

• Nieuws van buiten de school 

Activiteiten: 

Pietengym 

Wat een plezier hebben we gehad met de Pietengym 

op school! Alle kinderen kunnen zo goed meehelpen 

met de Pieten! Als Sinterklaas nog hulpkrachten 

nodig heeft om alle pakjes op tijd bij de kinderen te 

krijgen, dan zijn de Vonderkinderen er klaar voor!  

  

 

 

 

 

 

Voorleeswedstrijd 

Op dinsdagmiddag 26 november is de finale van de 

voorleeswedstrijd op De Vonder gehouden. Na de voorrondes in 

de groepen 7 en 8 waren er per groep 2 finalisten. Zij mochten 

voorlezen aan de kinderen van groep 5 tot en met 8. Hele mooie 

stukjes, met een prima voordracht en kinderen met natuurtalent, 

hoorden we van de jury. De winnaar is geworden: Wiesa Thiel uit 

groep 8 met het boek: Oma boef. Wiesa mag onze school 

vertegenwoordigen bij de regionale voorleeswedstrijd. 

 



Uitvindfabriek voor groep 5-6 en groep 6: 

Tekening:Tom van Uijen 

De uitvindfabriek 

Vrijdag 22 november 2019 zijn groep 5/6 en 6 naar de Uitvindfabriek in Breda geweest. We 
begonnen met een stukje uitleg over de uitvindfabriek en een film "De verdronken rivier". In de film 
zagen we een mechanische vogel en een brug.  
We gingen eerst een brug van bamboestokjes maken. We hebben geleerd dat een constructie met 
een driehoek het sterkst is. De brug moest sterk genoeg zijn om tussen twee tafels te blijven hangen. 
Daarna gingen we een brug maken, waar we vervolgens allemaal overheen konden lopen!  
De mechanische vogel hebben we gemaakt van piepschuim. Het piepschuim konden we snijden met 
een piepschuimsnijder. We hebben vogel met satéprikkers, rietjes en lijm in elkaar gezet. Het was 
een hele klus. Toen hij klaar was, kon de vogel rijden en tegelijkertijd met zijn vleugels fladderen.  
Het was een leuke ochtend! We bedanken alle ouders en opa voor het ritje naar Breda! 

 
      Tekening: Jesper van Damme                                Tekening: Quinty de Hond 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En dan was er ook nog een rommelpiet op school.  

Gelukkig kunnen onze kinderen heel goed opruimen!! 

 

 



 

Schoolontwikkeling: 

Het inspelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen vinden we erg belangrijk. Zowel de 

kinderen die extra begeleiding nodig hebben, als de kinderen die meer uitdaging nodig hebben, 

willen we goed in beeld hebben. Wat beheersen ze al en wat betekent dit voor de lessen die ik als 

leerkracht ga geven? De afgelopen periode is er veel aandacht besteed aan het plannen van het vak 

rekenen. Natuurlijk geeft de methode aan welke onderdelen aan bod horen te komen, maar dat wil 

niet altijd zeggen, dat dit naadloos aansluit bij de dingen die de kinderen op dat moment nodig 

hebben. Door vooraf een “schaduwtoets” af te nemen en te kijken welke onderdelen al beheerst 

worden of waar juist nog veel instructie nodig is, passen we de lessen van de methode aan. Elke 

leerkracht neemt nu die schaduwtoets af (deze is alleen bedoeld voor leerkrachten om inzicht te 

krijgen in de vaardigheden en niet om te beoordelen) en maakt daarna een blokplanning voor de 

komende 3 á 4 weken. 

Bij de instructies maken we gebruik van het model van EDI: 

 

In de onderbouw worden de thema’s samen voorbereid aan de hand van de vaardigheden die aan 

bod gaan komen. Ook hier wordt goed gekeken of een kind misschien wat extra’s nodig heeft. Dat 

komt terug in de planning van het thema en de dagplanning. Het spelend leren wordt veel ingezet en 

de leerkrachten gaan zelf nog een dagdeel aan de studie om hun leervragen goed beantwoord te 

krijgen. De doorgaande lijn van groep 1-2-3 is beschreven en is voorgelegd aan het team en de MR. 

Op 6 december hebben wij een studieochtend, waarbij de onderbouw werkt aan de doorgaande lijn 

1-2-3 en de bovenbouw het spellingsonderwijs onder de loep neemt. De focus is dan gericht op het 

krijgen van meer handvatten voor de differentiatie in de verwerking van de instructie.  

De onderbouw is vrijdag 6 december vrij, de bovenbouw hoeft alleen de middag naar school. 

Kerstviering 2019:  

Dit schooljaar is er gekozen voor een kerstviering op de vrijdagmorgen.  

We gaan samen een bezoek brengen aan de kerk en vieren kerst in de  

groep met een kleine lunch. Alle informatie hierover krijgt u na de  

sinterklaasactiviteiten. Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij om aan de  

kerstvakantie te beginnen. 



Inschrijven nieuwe leerlingen: 

We hebben al een aantal inschrijvingen binnen van leerlingen die gaan starten in het schooljaar 
2020-2021. Fijn, want op basis van de inschrijvingen worden vanaf februari de plannen gemaakt voor 
de indeling van de groepen in het nieuwe schooljaar. 
Een juist beeld van het aantal nieuwe leerlingen is hierbij erg belangrijk. Verzoek aan alle 
(toekomstige) ouders om hun kind voor 1 februari in te schrijven als uw kind in schooljaar 2020-2021 
gaat starten. 
 

Voorstellen stagiaires: 

Dit ben ik! 

Hallo mijn naam is Jorrit de Jongh en ik kom het komende jaar op maandag en 

dinsdag stage lopen on de vonder. Ik vind het leuk om te voetballen, gamen en 

uit te gaan. Zelf werk ik bij de plus in Raamsdonksveer en heb het er erg naar 

mijn zin. Ik doe nu de opleiding onderwijsassistent op het Curio. Later ben ik 

van plan om de lerarenopleiding te gaan doen en hopelijk op een middelbare 

school zelfstandig les te mogen geven. Ik hoop op een fijne maar ook leuke 

samenwerking met iedereen op De Vonder.  

 
Mijn naam is Tessa van Groezen. U zult me wel vaker rond zien 
lopen dit schooljaar, ik kom namelijk stagelopen bij jullie op school 
in klas 1-2B op donderdag en vrijdag. Ik volg de opleiding 
onderwijsassistent op het Vitalis College in Breda en zit in het eerste 
jaar. Later wil ik naar de PABO en dan wil ik gaan werken als docent 
op de basisschool. 
 
Ik ben 16 jaar en ik woon in Raamsdonksveer. Ik voetbal bij RFC in 
de MO19-1 en ik werk bij de Plus in Raamsdonksveer.  
Ik heb het super naar mijn zin bij deze stageschool! 

 

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.  

Voor de TSO medewerkers is het fijn als de kinderen die overblijven goed in het systeem staan. 

Daarom is afmelden bij meneer André geen goede optie. Hij kan immers niet in het systeem van de 

TSO. Fijn als u daar rekening mee houdt. 

Tevens vragen we u om een gezonde lunch mee te geven. Boterhammen en eventueel een koek is 

prima. Geef kinderen geen snoep mee voor de lunch, maar bewaar dat liever tot na schooltijd. 

Kinderen mogen van hun lunch niets delen met andere kinderen. 

 



Data in november en december: 

• Donderdag 5 december: sinterklaas brengt een bezoek aan onze school 

• Vrijdag 6 december: de ochtend is vrij voor iedereen, ’s middags is het school voor groep 4 

t/m 8 

• Maandag 9 december: versieren voor de kerst 

• Woensdag 11 december: open avond op het Dongemond voor groep 8 

• Donderdag 12 december: vergadering van de oudervereniging 

• Vrijdag 20 december: kerstviering. Schooltijd van 8.30 tot 12.00 uur, daarna begint de 

kerstvakantie 

• Maandag 6 januari: start na de kerstvakantie 

Nieuws van buiten de school:  

KERST!  

Kleuterkerk, 21 december 2019. 

Op zaterdag 21 december, zijn de kerst kleuterkerk 
vieringen in de Sint Elisabeth parochie. 

Deze Kerst kleuterkerk vieringen zijn speciaal voor kinderen tot en met 7 jaar en voor iedereen, die 
met deze kinderen meekomt. We gaan weer zingen, bidden, kaarsjes aansteken, en natuurlijk gaat 
Pastor Kees op bijzondere wijze het kerstverhaal ‘de geboorte van Jezus’ vertellen. Ook dit jaar 
nemen we ons kleine kerststalletje weer mee. Om tijdens het kerstverhaal de kleine beeldjes van 
Jozef en Maria en kindje Jezus in te plaatsen. Helpen jullie weer mee? 
Onze kleuterkerk vieringen zijn korte vrolijke vieringen van ongeveer een half uur, een kerstviering 
voor onze allerjongste met hun ouders en grootouders. We gaan ook een leuk kerst 
knutselopdrachtje maken. En na afloop is er ranja met een kersttraktatie voor onze jonge bezoekers. 
Natuurlijk is er na de kleuterkerkviering tijd om de kerststal in de kerk te bewonderen! 

Benieuwd? U bent van harte welkom met uw kinderen, kleinkinderen tijdens de vieringen van 
zaterdag 21 december. 
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 21 december. 

Werkgroep kleuterkerk Sint Elisabeth parochie 

HERDERTJESTOCHT. 

Kerstavond 24 december. Gaan jullie mee op zoek naar het pasgeboren kind? 
Op kerstavond is de herdertjestocht in de parochiekern Geertruidenberg over de sfeervolle markt. 
Het kerstverhaal wordt met een tocht over de mooie markt zichtbaar gemaakt. 

Alle kinderen zijn met hun ouders, opa’s, oma’s van harte welkom. Ze mogen verkleed als herder of 
engel komen, met de wegwijzers (de herders) van de herdertjestocht de Ster volgen, op zoek naar de 
kerststal. Zou kindje Jezus al geboren zijn? 



De herdertjestocht begint om 18.30 uur en we vertrekken vanaf de H. Gertrudis kerk aan de 
Venestraat 16 (open vanaf 18.15 uur) waar natuurlijk de welbekende kerstliedjes al te horen zijn. 

Na afloop is er warme chocomelk, met iets lekkers. 
Het zou ontzettend leuk zijn als jullie allemaal een lampion meenemen, en een kleine bijdrage voor 
onze knikengeltjes. 
Bij slecht weer blijven wordt het kerstverhaal in de kerk gespeeld. 

Heeft u bezwaar dat u en/of uw kinderen gefotografeerd worden (voor gebruik website/facebook 
en/of Langstraat/Elisabethbode) geef dit dan voor aanvang van de herdertjestocht door. 
 

Inzamelingsactie voor Villa Pardoes 
Afgelopen zomer heeft Marijn Staal uit groep 8 een week door mogen brengen bij Villa Pardoes. Hij 

heeft een fantastische tijd gehad en wil graag wat terug doen voor Villa Pardoes. Marijn wil samen 

met Thijmen en Cas geld inzamelen d.m.v. statiegeld flessen op te halen of een donatie 

via https://www.doneeractie.nl/actie/38861. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vonder omarmt deze actie en heeft met groep 6 en groep 8 de vogelvoertaartjes 
gemaakt die op de kerstmarkt verkocht zullen worden. 

https://www.doneeractie.nl/actie/38861
https://www.doneeractie.nl/actie/38861


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


