
NIEUWSBRIEF DE VONDER          2020-2021 

 

NR 1 

Sept 

2020 

In deze nieuwsbrief: 

• Start van het schooljaar 

• Even voorstellen 

• Hoe werken we in de onderbouw 

• Bereikbaarheid leerkrachten 

• Activiteiten voor komende periode  

Start van het schooljaar: 

 

We zijn weer begonnen! Na een heerlijke vakantie konden we met het hele team op maandag 24 

augustus alle kinderen weer verwelkomen in hun nieuwe groep. Met een boog vol ballonnen, een 

rode loper en applaus van vele ouders werden de sterren onthaald. 

We zullen weer zo veel mogelijk alle schoolritmes oppakken. De keuze om wel of niet over te blijven 

en het gymen in de gymzaal is weer zoals het was. 

We zijn ook blij met de zelfstandigheid van jullie kids, die allemaal geleerd hebben om zelf naar 

binnen te komen. Het brengt rust en overzicht in de school en we kunnen anders de anderhalve 

meter afstand ook niet waarborgen. De leerkracht staat bij de deur van het lokaal om de kinderen 

persoonlijk te begroeten. Het schoolplein mag betreden worden door ouders, echter blijft de 

afstandsregel van kracht. 

Mocht u iets af willen geven of een kind op willen halen onder schooltijd, dan kunt u bij de 

hoofdingang aanbellen. Wie in de school moet zijn, doet dat even op afspraak en met de verplichting 

om naam, tijdstip en telefoonnummer te noteren ivm eventueel contact onderzoek. 

  

Even voorstellen: 

Hallo allemaal, 
  
Graag wil ik mij even aan jullie voorstellen. 
Mijn naam is Stefanie Lagrouw en vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam 
op de Vonder. 
Ik ben 34 jaar, getrouwd en moeder van 2 kinderen. 
Ondertussen sta ik al zo’n 12 jaar voor de klas. Tijdens mijn loopbaan heb 
ik verschillende opleidingen gevolgd om me te blijven ontwikkelen. Ik heb 
in het reguliere onderwijs gewerkt en in het speciale basisonderwijs. 
Dit jaar ben ik juf van groep 7, naast mijn taak als juf ben ik ook 
teamleider groep 4-8. 
  
Ik wens iedereen een heel mooi 2020-2021 toe! 
Groetjes, 
Juf Stefanie 



                                   Beste mensen, 

 

Mijn naam is Elly Akkermans, ik woon in Oosterhout en ik ben lang geleden als 

groepsleerkracht gestart bij Stichting Uniek. Na ruim 11 jaar onderwijservaring in 

diverse groepen, besloot ik te gaan reizen om cultuur te snuiven en reiservaring 

op te doen. Daarna de keuze gemaakt om ook eens een kijkje te nemen in het 

bedrijfsleven in de vorm van een kantoorbaan om vervolgens toch weer terug te 

keren in het onderwijs waar uiteindelijk toch mijn hart ligt. Mijn passie ligt bij het 

lesgeven, elke groep heeft zijn charme. Ik werk 4 dagen per week op verschillende 

scholen van Stichting Uniek en werk “werkdruk verlagend” voor mijn collega’s 

waar ik erg blij van word. Dit gaat mijn laatste schooljaar worden want in oktober 

2021 ga ik afscheid nemen van iedereen om van mijn pensioen te gaan genieten. Ik ben ongeveer 1 

dag per week op De Vonder.  

 

Hallo allemaal, 
Misschien hebben jullie op het schoolplein al een juf zien lopen met een 
kanariegele regenjas. 
Kwam uw kind thuis met een verhaal over juf Pam. Of heeft u het klapritme 
'sevens' al geoefend?  
 
Bij deze wil ik me graag voorstellen. Ik ben Juf Pam en werk in cluster 4-5-6 
als brede leerkracht.  
Een nieuwe functie binnen De Vonder, welke we samen met het team -vol 
enthousiasme- vorm aan het geven zijn. 
 
Daarnaast ben ik het nieuwe gezicht van de Projectgroep op de Vonder. De oude 'Plusklas'. 
Deze zal binnenkort van start gaan.  
 
Een leuke uitdaging, welke me past als een (gele) jas.  
Ik heb er ontzettend veel zin in!  
 
Zonnige groet,  
Pam Verwoolde  
 

                                             Hallo, 

Ik ben juf Manon. Ik ben 45 jaar en woon in Hooge Zwaluwe.  

Ik werk al 20 jaar in het onderwijs en het is nog steeds leuk, omdat elke dag 

weer anders is. 

Vorige jaar was ik in dienst van SKOD en stond ik in Wagenberg en in Made 

voor de klas. Nu mag ik me gaan oriënteren op De Vonder en ik het er 

enorm veel zin in. 

Ik ben aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag. Op donderdag ben ik te 

vinden in de bovenbouw en op vrijdag in groep 2-3B. Voor de rest ben ik 

breed inzetbaar en help ik waar ik kan.  

Daarnaast zit ik dit jaar ook in de MR namens het team.  



Hallo,  

Ik ben Stijn, 22 jaar oud en ik mag komend schooljaar met een nieuwe 

uitdaging aan de slag bij de basisschool waar ik zelf ook op heb gezeten! 

Vanaf eind augustus zal ik het leuke team van basisschool de Vonder gaan 

versterken en ik mag gymlessen gaan verzorgen op woensdag aan groep 4, 

6, 7 en 8! Zelf ben ik heel sportief opgegroeid, ik heb voor langere tijd 

geturnd bij Turnlust in Geertruidenberg en gehockeyd bij DDHC in 

Raamsdonksveer. Verder vind ik het leuk om in mijn vakanties te surfen, 

klimmen, skiën en snowboarden. 

Ik heb er erg veel zin in en ik hoop een leuke, sportieve tijd tegemoet te 
gaan!  

 

Schoolontwikkeling: zo werken we 

in de onderbouw 

Het liefst zouden we alle ouders een kijkje in de 

keuken gunnen en laten zien hoe fijn we het 

schooljaar opgestart zijn en hoe goed en rustig het 

onderwijs in de onderbouw verloopt. Helaas kan dat 

nog niet en daarom proberen we op papier te 

zetten hoe wij werken. Lang niet zo makkelijk en 

leuk, maar we hopen in ieder geval dat we de 

ouders van de onderbouwgroepen via social schools 

steeds mee te kunnen nemen in onze activiteiten. 

 

In het cluster onderbouw hebben we een groep 1-2 en twee groepen 2-3. De leerkrachten hebben 

samen afgestemd op welke momenten het fijn is om met tweeën te zijn en de groep te splitsen, 

zodat er effectief gewerkt kan worden in de groep. We willen de kinderen zo veel mogelijk een vaste 

structuur en vaste gezichten of werkplekken geven. De breed inzetbare leerkrachten, Marlin en 

Wendy werken daarom vooral met leerlingen van groep 2. Hun lokaal is helemaal hier op ingericht. 

Zij werken elke dag afwisselend met de groep 2 van de 1-2 of met een groep 2 van een 2-3 

combinatie. Zo krijgen alle leerlingen veel aandacht en een gerichte instructie. De kinderen van groep 

2 van groep 2-3A en groep 2-3B spelen ook samen buiten, zodat zij voldoende beweging en 

spelmomenten hebben en de groep drie in alle rust de instructie kan krijgen.  

De eigen juf heeft ook momenten dat zij juist met de kinderen van groep 2 werkt of speelt. Juf Marlin 

of Juf Wendy begeleiden dan bijvoorbeeld de schrijfles bij groep 3. 

Natuurlijk zijn de kinderen ook gewoon aan het werk in hun 

eigen klas. Net zoals altijd werken alle groepen 1 en 2 met 

het digikeuzebord. Op die manier worden de werkjes 

gepland of gekozen en past dit goed bij het werken van 

groep 3. Momenten als fruit eten, gymmen, knutselen, 

zingen, Engels en de kanjerlessen doen we met de hele 

combinatiegroep. Uiteraard zetten we het spelend en 

bewegend leren weer in. Door te doen leer je soms veel 

beter en kun je het beter onthouden. Per les, per dag 

bekijken de leerkracht of de verwerking van de leerstof door 



middel van spel binnen of buiten kan, zodat er echt wel eens een bladzijde 

leeg blijft in het werkboek!  

We merken, dat alle kinderen heel snel gewend zijn aan deze werkwijze. Door 

met kleine groepen te werken is er veel aandacht en de focus van de 

leerkracht op een kleine groep maakt het onderwijs effectief. 

De breed inzetbare leerkracht monitoren heel goed, dat voor alle kinderen 

van groep 2 het aanbod hetzelfde is.  

Bereikbaarheid: 

Ondanks dat u als ouder nu niet zomaar even binnen kunt lopen, hopen we wel, dat u contact zoekt 

op het moment dat het nodig is. Dit kan via social schools, maar ook via de mail. 

Hieronder vindt u de namen en mailadressen van de teamleden. 

De startgesprekken met ouders gaan gewoon door. Op deze manier kunnen we georganiseerd toch 

even met alle ouders kennis maken. Op vrijdag 4 september zullen de leerkrachten de intekenlijst op 

social schools open zetten, zodat u zelf kunt aangeven welke tijd het beste uitkomt. De data voor de 

gesprekken zijn: donderdag 10 september, maandag 14 september en woensdag 16 september. Per 

leerkracht kan er verschil zitten in de tijdsblokken die zij open zetten, omdat niet iedereen evenveel 

gesprekken heeft.  

 

Verdeling teamleden schooljaar 2020-2021 

Cluster 1-2-3 

Groep 1-2 
 

Anja Dikkes a.dikkes@devonder.nl 

Groep 2-3A Doris van Beijnen 
Wietske van der Sanden 

d.v.beijnen@devonder.nl 
w.vd.sanden@devonder.nl 

Groep 2-3B Jolanda Hessels 
Manon Kanters  

j.hessels@devonder.nl 
m.kanters@devonder.nl 

Brede 
verantwoordelijkheid 

Wendy Dalmulder 
Marlin Ganzeboom 

w.dalmulder@devonder.nl 
m.ganzeboom@devoner.nl 

Cluster 4-5-6 

Groep 4 
 

Anouk Monster a.monster@devonder.nl 

Groep 5 
 

Mariëlle Thiecke m.thiecke@devonder.nl 

Groep 6 
 

Chantal de Bont c.debont@devonder.nl 

Brede 
verantwoordelijkheid 
 

Pam Verwoolde p.verwoolde@devonder.nl 

Cluster 7-8 

Groep 7 Stefanie Lagrouw 
Karlijn Fens 

s.lagrouw@devonder.nl 
k.fens@devonder.nl 

Groep 8 
 

Katja Panis k.panis@devonder.nl 

Brede 
verantwoordelijkheid 

Karlijn Fens 
Manon Kanters 

k.fens@devonder.nl 
m.kanters@devonder.nl 

mailto:j.hessels@devonder.nl
mailto:s.lagrouw@devonder.nl


Activiteiten voor de komende periode: 

Uiteraard zullen we heel goed in de gaten moeten houden welke activiteiten we door kunnen laten 
gaan en welke volgens de richtlijnen nog niet verantwoord zijn.  
Kinderboekenweek: het thema is: En toen? In de groep en in de bibliotheek wordt er aandacht 
besteed aan dit thema en de boeken met een historisch verhaal. Voor de bovenbouw zijn de 
voorleeswedstrijden gekoppeld aan de kinderboekenweek. Nieuws over deze activiteit komt via 
Social Schools. 

Jaarlijkse disco: Het klapstuk van De Vonder! Op een avond in je mooiste kleren dansen en zingen bij 
een echte DJ. Helaas vinden we dit in het kader van de 
Corona richtlijnen nog niet verantwoord. Dat betekent 
dat we de disco een jaartje over moeten slaan. En er was 
nog wel een jubileum…. 
Pakken we volgend jaar dubbel zo groot uit! 

De schoolreis hebben we verplaatst van september naar 
25 mei. We wachten natuurlijk nog wel even af of het 
tegen die tijd ook echt kan.  

In de groepen hebben we natuurlijk wel veel gezellige 
activiteiten en de eerste weken veel groepsvormende 
spelletjes, zoals: “in de spotlight”. Elk kind mag een keer 
echt met de kruk op tafel in de spotlight zitten en iets 
over zichzelf vertellen. De klas kan daarna van alles over 
hem of haar vragen. 

 

We wensen iedereen een heel fijn schooljaar! 

 

 

 


