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Voorwoord 

Nog een paar dagen en dan mogen we genieten van de meivakantie. Tja: “Wat gaat de tijd toch 

snel!”, zeggen we dan, maar het is ook echt zo! Een schooljaar zit er zo op en de leerlingen van groep 

8 zullen zich na de meivakantie bezig gaan houden met hun afscheid van de hele basisschoolperiode. 

Naast het gewone lesprogramma waren er ook een aantal leuke educatieve activiteiten in deze 

periode, waarvan we u graag mee willen laten genieten.  

Voor straks een vrolijk paasfeest en een hele fijne vakantie! 

Veel leesplezier! 

Activiteiten op school  
CARNAVAL OP DE VONDER: 

Wat was het weer een faantastische dag!! 

Hossen, spelletjes, modeshow, minute to win it, Kahoot! En in de pauze ook nog een spetterend 

optreden van ‘Muchos Begoaijos’ Ondertussen konden de kinderen een zakje chips en een pakje 

drinken halen bij de kraam. Dit alles gesponsord door ‘Jumbo Raamsdonksveer’ 

Wat is het toch geweldig om te zien dat de kinderen zo genieten!  

In de middag mocht de bovenbouw naar ‘De Witte Leeuw’ voor de FerseFaantjesFoif! De jeugdraad 

organiseert dit al jaren en Dingeman Knaap en Willem de Wijs zorgden dat het dak eraf ging!!  

Wij willen alle hulpouders, Muchos Begoaijos, Jumbo Raamsdonksveer ontzettend bedanken voor 

hun medewerking! 

Verkeersexamen: 

In groep 7 hebben alle leerlingen laten zien, dat 

ze de verkeersregels goed kennen en weten hoe 

ze veilig moeten fietsen. Op 4 april was het 

theoretisch examen, waarvoor iedereen de 

eerste keer meteen geslaagd is. Een week later 

mochten ze bij het praktisch verkeersaxamen 

laten zien, dat ze het ook echt in de praktijk 

kunnen brengen. Gefeliciteerd groep 7!   



Eindcito groep 8: 

Deze week is de eindtoets van groep 8. Drie ochtenden worden zij getoetst op de basisvakken en 

wereldoriëntatie. De adviezen voor het voortgezet onderwijs zijn al gegeven, want die zijn gebaseerd 

op alle onderwijsjaren op school. Een eindtoets is verplicht en vooral bedoeld om een beeld te 

krijgen van de opbrengsten van een school. Succes groep 8! 

Ballonnenfeest: 

De kleuters hebben hun project over de gele ballon afgesloten met een 

ballonnenfeest. Drie weken hebben ze gewerkt aan het thema en maakten de 

kinderen een wereldreis met de ballon. Dit thema van de kleuteruniversiteit 

sloot mooi aan bij het cultuurproject van de Cultuurwerft. Bij dit project 

hebben de kleuters ook een eigen verhaal geschreven. Dit is door henzelf 

ingesproken en voro iedereen te beluisteren op youtube bij boek-o-matic van 

Theek 5.   

In groep 4 hebben we hele knappe lezers! Zij hebben de afgelopen periode 

heel serieus boeken gelezen en hun mening hierover gegeven als kinderjury. 

Een uitgebreid assortiment is onder de loep genomen door de kinderen en al 

hun meningen worden doorgestuurd naar de kinderjury. 

In groep 5 en groep 6 is een fotografe workshop geweest. Zij doen zelf 

verslag:             Polaroid project in de klas: 

Dinsdag 2 april hadden we een polaroid project in de klas van Linsey. Ze legde 

ons uit over fotograferen en schetsen.  

Het was heel leuk en we hebben alemaal onze eigen foto. 

Linsey vertelde over haar opleiding op de havo. 

We hebben ook veel geleerd over fotografie en alles daar omheen.we hebben in tweetallen gewerkt 

en mooie achtergronden uitgekozen. 

Die hebben we opgehangen in de klas 

Dit zijn een paar foto´s 

   

 

 

 

 

 

 

Linsey liet ons een filmpje waar we veel van hebben geleerd.  

En veel kinderen uit de klas  willen nu ook fotografie gaan doen .  

Groetjes van Fira en Bo 

In groep 3 kunnen ze al heel goed lezen. Dat kwam goed uit, want de ongelooflijk bijzondere 

boekeneter Harry werd voorgelezen. Hij at alle boeken op, die hij mooi vond. De kinderen zijn op 



zoek gegaan naar soorten boeken die zij zo mooi vinden, dat ze ze wel “op wilden eten!”. Tja, en dan 

is het zo gewweldig om te zien hoeveel boeken je al kunt lezen! 

Groep 6 heeft het jaarlijkse bezoek aan de bibliotheek gebracht. Daar leren ze hoe je een boek kunt 

zoeken. Waar vind je toch die schrijver? Of dat boek over kamperen? De zoektocht was dit jaar 

bijzonder, omdat de digitale zoekmachine het af liet weten door een internetstoring. Tja, ook dan 

kun je best nog een leuk boek zoeken, hoor! En de bibliotheekjuffrouw weet je dan toch alle kanten 

uit te sturen. 

Koningsspelen: 

Op vrijdag 12 april zijn we gestart met het traditionele ontbijt op school. 

Zo spannend, om zonder eten naar 

school te gaan en daar samen te 

ontbijten. En wat zag iedereen er 

prachtig uit! Na het ontbijt hebben de 

leerlingen de passa-pas gedanst. De 

bovenbouw is daarna vertrokken naar 

de sportvelden en de onderbouw heeft 

zich prima vermaakt met spelletjes op 

school. Een zeer geslaagde dag, dankzij 

de vele hulpouders en de goede 

organisatie van de commissie. 

Compliment!  

 

 

 

 

 

 

Pasen met eitje tik: 

En dan staat de wedstrijd eitje tik nog voor deze week op het programma. 

Wie oh wie heeft het beste gekookte ei, dat niet stuk te krijgen is???? En 

dan natuurlijk na de wedstrijd lekker smullen: ei op toast!  

 

Ontwikkelingen op de Vonder             

In de nieuwsbrief staat vaak wat de leerlingen aan activiteiten doen, maar 

dit keer willen we ook twee activiteiten aangeven waar het team mee bezig is.  

Het team van De Vonder is van mening, dat er meer uit een spellingsles gehaald kan worden en we 

hebben expertise in huis gehaald om spelling eens goed onder de loep te nemen. We hebben 

gekeken naar een effectieve instructie en in alle klassen zijn de lessen geobserveerd. Leerkrachten 

hebben extra tips gekregen en de verwerking is kritisch bekeken. Op dit moment leggen we de 

afspraken over spelling vast en willen we nog beter leren hoe we kunnen differentiëren.  

De onderbouw heeft een cursus “overgang groep 1-2-3” gedaan. We hebben een helder beeld 



gekregen bij de voorwaarden die je kunt stellen voor de overgang naar groep 2 en naar groep 3. We 

maken afspraken over het verzamelen van gegevens, maar we kijken ook kritisch naar de activiteiten 

voor de onderbouw. Zo hebben we samen veel gesproken over het spelend leren en een soepelere 

overgang van groep 2 naar groep 3. De vernieuwing van het protocol overgang groep 1-2-3 is bijna 

klaar! 

 

Actieve ouders zoeken actieve ouders  

De oudervereniging heeft al gevraagd wie volgend schooljaar deze ouders wil komen 
versterken. Zij kunnen nog best een paar actieve ouders gebruiken. Mocht u hier meer van 
willen weten, dat kunt u op school of via de klassencontactouder meer informatie krijgen. 

Ook de overblijfouders kunnen versterking gebruiken. Het aantal overblijvers is groot en vele 
handen maken licht werk. Om half twaalf zijn de vrijwilligers al op school om alles klaar te 
zetten en samen de eigen boterham op te eten. Om twaalf uur zit de overblijfouder bij het 
eten, is er daarna toezicht bij het buiten spelen en wordt er nog samen opgeruimd. 
Uiteraard staat er een vrijwilligersvergoeding tegenover, als u dit team komt versterken en 
uw kind mag die dag gratis overblijven. Meer informatie is te krijgen bij de directeur en een 
keer meelopen mag altijd! 

Tot slot zoeken we nog vrijwilligers die kinderen willen helpen met het leesprogramma BOUW! 

Kinderen van groep 2, 3 of 4 lezen meerdere keren per dag op de computer met een speciaal 

ontwikkeld programma en hierbij zit een vrijwilliger om te helpen en mee te kijken. Mocht u een half 

uurtje of meer over hebben in de week, dat kunt u ons hierbij al helpen. De tijd is geheel in overleg in 

te plannen. Juf Anouk zorgt voor onze school voor de organisatie van BOUW! En u mag haar 

benaderen, of de eigen groepsleerkracht. 

Gevraagd: reservekleding voor de gymles 

Wij vinden bewegen op school erg belangrijk en daarom willen we dat kinderen die hun 
gymspullen vergeten toch gewoon mee laten doen. Onze vakleerkracht gym, Bram, is op 
zoek naar korte broeken en t-shirts die kunnen dienen als reserve kleding. Op die manier kan 
iedereen toch meedoen met de gymles. 
We zoeken verschillende maten, jongens en meisjes kleding, geschikt om te gebruiken voor 
de gymles. Wie nog wat heeft, kan dit afgeven bij de groepsleerkracht. 

Data in mei: 

- Vergadering oudervereniging: woensdag 15 mei 



- Kamp groep 8; 27-28-29 mei 

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

uur 

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

- Afscheid juf Helma: woensdag 29 mei 

- Dansvoorstelling alle groepen: maandag 3 juni 

Bericht van buiten de school: 

Twee sportieve evenementen die binnenkort georganiseerd worden in onze gemeente:  
De Koningsloop met een Kids Run op 26 april en Expeditie Geertruidenberg, sport en spel in de 
Biesbosch op 1 mei. 

 


