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Activiteiten: 

Wat hebben we genoten van al die 
kinderen in hun pietenpakjes, die ons 
laten zien, dat ze hun pietendiploma 
echt verdienen! En wat een mooie 
surpirse in de bovenbouwgroepen!  
Via vloggende ouders van de 
ouderverenging konden de kinderen 
zien hoe de sint in de teamkamer 
opgesloten zat, omdat wegwijspiet het 
te gevaarlijk vond op school in deze 
coronatijd. Nadat we de sint 
gerustgesteld hadden en verteld dat hij 

best gewoon op school mag rondlopen en wij voldoende afstand zullen houden, kon vorige week het 
feest beginnen.  
 
 
Vanuit de onderbouw: 

Onze  hulppieten hebben hard gewerkt: in de 
huishoek hebben ze pakjes ingepakt en tijdens 
verschillende werktijden zijn ze druk in de weer 
geweest met het boetseren en verven van de 
hoofdletter van hun eigen naam. De letter moest 
ook een onderbordje op maat krijgen. Hiervoor 
knipten de leerlingen een stuk karton die ze daarna 
inpakten in zilverfolie. Als laatste hebben de 
leerlingen hun letter ingepakt in doorzichtig folie en 
prachtig versierd met linten.  
De nadruk van deze activiteit lag op het oefenen van de motorische 

vaardigheden (boetseren, knippen, plakband plakken). Maar ook het meten en vergelijken van 
groottes speelde mee. Hoe groot moet het papier, karton en lint zijn? Verder moesten ze ook 
doorzetten want de klei was hard. Door goed kneden werd deze pas soepel. Het omgaan met 

teleurstellingen was ook wel een dingetje (niet alleen voor de leerlingen 😉): de letters konden 
makkelijk breken. Maar het is een troostende gedachte dat de echte chocoladeletters ook wel eens 
gebroken in het doosje zitten! Maar we zijn heel trots op het resultaat.   



  
Leesproject  

In groep 4 wordt hard gewerkt aan technisch lezen. Daarbij 

hebben we twee groepen. Een groep die leest bij juf Pam en een 

groep die leest bij juf Anouk. Er wordt daarbij veel hardop gelezen 

om goed te oefenen. De groep bij juf Anouk is ondertussen al zo 

ver met de 

Estafettelessen dat zij 

nu tot de kerstvakantie 

een eigen leesproject 

hebben. Hierbij hebben ze elke dag een andere bak met 

verschillende soorten teksten en boeken gekregen. Denk 

bijvoorbeeld aan gedichten, stripboeken, leesboeken en 

moppen. Super om hun enthousiasme te zien! Zo hebben 

ze aan elkaar voorgelezen en met elkaar besproken welk 

boek grappig of leuk was. Vanaf nu mogen ze zelf een 

boek uit de bakken kiezen om te lezen en gaan we hier 

andere leesopdrachten bij maken.  

Bezoek van de bibliothecaresse: 

In groep 2-3 is de bibliothecaresse op bezoek geweest. Ze heeft 

uitgelegd hoe het lenen van een boek in de bieb gaat. Ze heeft 

ook nog een mooi boek voorgelezen.  

 

Kerst op school: (Zo hadden we het 
bedacht) 

Tatev, de moeder van Alina en David heeft de school weer 
prachtig versierd! Dank je wel, namens alle kinderen! 
 
De oudervereniging heeft dit jaar voor een kerstboom op het plein 
gezorgd, dank zij sponsoring van hoveniers Hovers. Prachtig, al die 
mooie lichtjes! 
De boom wordt versierd met de kerstwensen van de kinderen. De 
kerstviering zullen we vrijdag starten bij deze kerstboom. We 
hopen, dat we dan de eerste wensen al uit kunnen laten komen.  
Vrijdag heeft u de informatie over de kerstviering ontvangen.  
Doet u ook mee aan de actie voor de voedselbank? 
 
In de bovenbouw schrijven de kinderen kerstkaarten voor oudere 
mensen, via de ouderenbond. In de onderbouw gaan de kinderen 
kerstliedjes zingen bij ouderen in het dorp. 

 

 



Schoolontwikkeling: 

Ouderbetrokkenheid 

Wij vinden het erg belangrijk, dat ouders zich betrokken 
voelen bij de school en bij de ontwikkeling van hun 
kinderen. Aan het begin van het schooljaar hebben we 
met het team nagedacht over de verschillende 
manieren en momenten van betrokkenheid van ouders. 
In een bericht via social schools hebben we aangegeven 
op welke momenten we ouders willen betrekken bij het 

onderwijs en onze school.  
Om u goed op de hoogte te houden over uw kind, hebben we inmiddels al een aantal stappen gezet. 
Het ouderportaal van ParnasSys staat open, zodat u mee kunt kijken met de toets gegevens, bij 
gesprekken die gaan over zorg van leerlingen brengen we u vooraf op de hoogte en vragen we vaak 
of de ouders aan willen sluiten bij de bespreking. Nieuw is, het moment in november/december, 
waarbij we alle ouders de mogelijkheid willen geven om even telefonisch contact te hebben met de 
leerkracht. Op die manier is er tussen het startgesprek van september en het rapportgesprek van 
februari een moment, waarop we samen even kunnen kijken hoe het loopt in de groep. 
Uiteraard kunt u het hele jaar het initiatief nemen om tussentijds contact met de leerkracht te 
zoeken. 

Verder vragen we ouders om met ons mee te denken bij bepaalde ontwikkelingen. Zo is er nu een 
ouderklankbordgroep bij de ontwikkelingen rondom de verhuizing naar de locatie Parkzicht en 
denken ouders mee bij het onderzoek naar de schooltijden. 
De ervaringen zijn erg positief! We gaan er vanuit, dat deze ervaringen ook mooie mogelijkheden 
voor samenwerking zal bieden in de toekomst. 
 

Inkijkje bij cluster 7-8 en groep 8 

Met dit stukje willen wij jullie laten weten hoe we in de bovenbouw 
samenwerken.  
Namens cluster 7-8 & groep 8 willen wij , Evi en Maud een digitaal inkijkje 
geven in de benedenverdieping van De Vonder . 
We hebben twee klaslokalen & een tussenlokaal. Op maandag en dinsdag 
helpt juf Karlijn ons met ondersteuning en op donderdag doet juf Manon 
dat. Op dagen dat juf Karlijn of juf Manon er zijn krijgen we extra uitleg en extra uitdaging.  
 
Op maandag en dinsdag gaan de estafettelopers van groep 7 en 8 de komende weken leuke 
projecten doen, met juf Karlijn.  
Met spelling bij een herhalingsles doen vier kinderen Spaans . Ze hebben een puzzelboekje en een les 
boekje. Ze moeten soms ook een radio gebruiken en een cd luisteren en daarna gaan ze de 
opdrachten maken . Ze werken in het tussen lokaal of in de aula .  
Op dinsdag gaan een paar kinderen naar het tussen lokaal om de nieuwsbegrip tekst alvast te lezen, 

dan is het donderdag makkelijker om te maken. Op 
donderdag maken we dan de echte nieuwsbegrip les. De 
ene helft doet dit met juf Manon en de andere helft met 
juf Katja.  
Ook bij rekenen werken we in 2 groepen. Zo is er ruimte 
voor extra uitleg en uitdaging. De juffen hebben meer tijd 
om ons te helpen met moeilijke opdrachten, maar ook met 
bijvoorbeeld pluswerk.  
Naast de kernvakken zijn we ook heel druk bezig met 



creativiteit.  
Zo krijgen we op donderdag in groepjes techniekles van juf Manon en werken we op dinsdagmiddag 
aan verschillende opdrachten. In elk van de 3 lokalen in ons cluster wordt dan iets anders gemaakt. 
De ene keer mogen we zelf kiezen wat we willen maken, de andere keer delen de juffen ons in.  

 
Wij hopen dat jullie een beetje weten hoe het bij ons in groep 8 en ik cluster 7-8 gaat.  

 

       Groetjes Evi en Maud  
 

Juf Lieke is bevallen 

Op 23 november is juf Lieke bevallen van Jake. Bram heeft er een 

broertje bij gekregen. 

Moeder en kind maken het goed. Ze genieten met het gezin en 

zitten nog op een prachtige blauwe wolk! Juf Lieke zal in maart 

tergkomen van haar zwangerschapsverlof. 

 

Schooltijden: 

Onze school heeft voor de zomervakantie tijdelijk een continurooster gehad, om het aantal 

bewegingen rond de school te beperken in verband met corona. Nu hebben we dit schooljaar weer 

het traditionele model met de mogelijkheid tot overblijven. Op dit moment is de werkgroep 

schooltijden bezig met de voorbereiding van een peiling onder ouders en teamleden om te zien of 

we niet definitief over willen gaan naar een continu rooster. We proberen 

de voor- en nadelen van beide modellen goed in kaart te brengen en u 

inzicht te geven in de consequenties van verschillende mogelijkheden. 

Na de kerstvakantie zal de vragenlijst klaar zijn en zullen we u verder 

informeren over de peiling die we dan gaan houden. Mocht er besloten 

worden dat er iets gaat wijzigen aan de schooltijden, dan is dat pas met 

ingang van het nieuwe schooljaar. 

Namens het team van De Vonder: 



 


