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Activiteiten september: 

 

Opening van een nieuw schooljaar! 

Maandag 5 september zijn we het nieuwe schooljaar op een 

kleurrijke manier gestart! Iedereen mocht onder de prachtige 

ballonnenboog door en via de rode loper naar de klas toe. 

Wat was het ontzettend fijn om alle kinderen weer te zien na 

de zomervakantie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolreisje 

Donderdag was het zover! Een heleboel kinderen in oranje shirts stonden klaar voor het 

schoolreisje! De groepen 1-2-3 zijn naar de boerderij van Fien & Teun geweest. De 

groepen 4-5-6 zijn op ontdekking gegaan in de Biesbosch en de groepen 7-8 hebben 

een hele gave dag gehad bij het Geofort!   



 
Groep 1-2-3 

Wat hebben wij een heerlijke dag gehad op avonturenboerderij 

Molenwaard. We hebben koeien gemolken, gepuzzeld, tractor 

gereden, pony gereden, veel gespeeld, lekker frietjes gegeten, heel 

veel nieuwe dingen ontdekt over dieren en planten en vooral enorm 

genoten!! Het was een TOP dag!!  

 

Groep 4-5-6 

Wij hebben een ontzettend leuke dag gehad! Met een hele stoere gele bus zijn we vertrokken 

naar de Biesbosch. Hier stonden voor alle groepen meerdere leuke activiteiten gepland zoals 

het uitpluizen van braakballen, bouwen van nesten, wateronderzoek, spelletjes, lopen over 

een beverpad en nog veel meer! Natuurlijk was er ook tijd om lekker van de zon en de 

speeltuinen te genieten!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 7-8 

Wat was het een gezellige dag gisteren! Van aardbeving bestendige torens bouwen tot 

puzzels oplossen door coördinaten te vinden op het eiland. De kinderen (en wij) hebben 

enorm genoten van deze leerzame dag! Wat een top groepen bij elkaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Even voorstellen: 

Hoi allemaal,   

Ik ben Juf Femke en sinds dit schooljaar werkzaam op de Vonder. 
Ik heb net mijn studie afgerond aan Avans Breda en mag nu juf 
zijn voor de lieve kinderen van groep 1-2a. Naast het lesgeven 
vind ik dansen erg leuk en houd ik van een terrasje pakken, lekker 
eten en een boek lezen. Ik kom uit Oosterhout, maar ik woon 
momenteel in Breda samen met mijn vriend. Verder heb ik héél 
veel zin in dit schooljaar. Ik sta voor het eerst bij de kleuters en 
meteen ook mijn eigen klas. Een uitdaging, maar wel eentje die ik 
super leuk vind!   

 

 
  Hallo allemaal!  

 
Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Lotte Clarijs en ik ben 24 
jaar oud. Ik woon samen met mijn ouders in Geertruidenberg.  
Dit is mijn eerste jaar dat ik werkzaam ben als leerkracht op de 
Vonder. Hiervoor heb ik een aantal jaar op een andere school gewerkt 
binnen Stichting Uniek. Dit jaar sta ik in groep 4 waar ik het 
ontzettend naar mijn zin heb! 
Buiten werktijd vind ik het heerlijk om te wandelen met mijn hond, 
houd ik van winkelen en vind ik het fijn om samen met vrienden en 
familie te zijn.   
 
Ik heb het tot nu toe erg naar de zin op de Vonder en we gaan er een   
top schooljaar van maken! 

 

Hoii!  

 

Ik ben Lynn Schijvens en ik loop voor de rest van dit schooljaar 

stage op deze school in groep 6. Ik ben 16 jaar en ik woon in 

Geertruidenberg met mijn moeder, (stief)vader en mijn twee 

(stief)zussen. Mijn hobby’s zijn: hockey, veel televisie, Netflix en 

YouTube kijken en ook veel met vrienden doen. Op dit moment 

doe ik de opleiding onderwijsassistent bij Curio zorg en welzijn in 

Breda. Hier zit ik nu in het tweede leerjaar. Ik hoop op deze school 

erachter te komen hoe je het beste met kinderen kunt werken en 

de manier van lesgeven. Ook hoop ik erachter te komen 

doormiddel van stage of deze opleiding echt iets voor mij is en of ik 

hier mee door wil gaan.  

 
 
 
 



 
Hallo,  
Ik ben Annet Kuijsters en ik word 2 oktober 17 jaar. Ik woon in Waspik en mijn 
hobby’s zijn: hockeyen en leuke dingen doen met vrienden en familie. Ik werk 
in de Plus in Waspik en ik zit op Curio zorg en welzijn in Breda. Ik ben 2e jaars 
student. Ik kom op deze school op maandag en dinsdag stage lopen in groep 
1-2b bij juf Anja als onderwijsassistent.   
Ik hoop een leuke tijd te hebben op De Vonder en een goede indruk achter te 
laten op de leerlingen, ouders en leerkrachten. Ik wil zorgen dat alle 
leerlingen zich op hun gemak voelen in de klas en naar mij toe durven te 
komen als er iets is.  

 

 

Kinderboekenweek 2022: 

Op 5 oktober gaan we ook op de Vonder de Kinderboekenweek 2022 feestelijk openen. 

Het thema van dit jaar is Gi-Ga-Groen! Iedereen die dit wil, mag deze dag in groene kleding 
en/of met groene accessoires naar school komen. De opening zal gelijk om 8.30 op het 
schoolplein zijn en duurt ongeveer een kwartier. We sluiten de Kinderboekenweek af op 20 
oktober met een leuke voorstelling voor de hele school in gymzaal de Brug. 
 
Wij doen ook weer mee met de spaaractie van Bruna. Als je daar een kinderboek koopt 
tijdens de kinderboeken weken, lever dan de kassabon in op school. Wij mogen dan voor 
20% van de aankoopprijs van alle kassabonnen gratis kinderboeken uitkiezen voor onze bieb 
op school. 
 

Voor iedereen heel veel (voor)leesplezier gewenst!!! 

 
 



Data in oktober: 

• Woensdag 5 oktober: start Kinderboekenweek 

• Vrijdag 7 oktober: Groep 8 gaat naar TechXperience op het Hanze college 

• Vrijdag 14 oktober: Muziekvoorstelling, groep 5 en 6 

• Vrijdag 14 oktober: Disco avond! 

• Donderdag 20 oktober: Voorstelling Kinderboekenweek 

• Maandag 24 oktober: Herfstvakantie! 

 

Berichten van buiten de school 

 

 

 

Kindregeling: 

In deze tijd van (energie) crisis kunnen we ons voorstellen 
dat er ook op onze school gezinnen zijn die het financieel 
lastig hebben. Het is goed voor u als ouder om te weten 
dat de gemeente een kindregeling heeft. Op de site van 
de gemeente kunt u hier informatie over vinden.  
 



 

Graag informeren we jullie dat het CJG 6 
oktober start met een nieuwe 
brusjesgroep. 
Onze jeugdprofessionals Felice Maalste 
en Eline Goossens begeleiden de groep. 
 
Wat is de brusjesgroep en voor wie 
De brusjesgroep is voor kinderen die een 

broertje of zusje hebben met extra 
begeleiding en zorg door bijvoorbeeld 
ADHD of Autisme. 
Ze hebben een bijzonder 'brusje'. Dat is 
soms best lastig. Het kan voelen alsof de 
broer of zus hierdoor veel meer aandacht 
krijgt. 
De brusjesgroep zorgt ervoor dat ze 
herkenning en erkenning krijgen. Dat ze 
merken dat ze niet de enige zijn. Het is 
voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. 
 

 
Wat doen we met de brusjesgroep 
Kinderen met een 'brusje' ontmoeten elkaar en leren elkaar kennen tijdens activiteiten. We praten 
met ze over wat er thuis speelt. 
Het is soms best moeilijk om een 'bijzondere' broer of zus te hebben. Kinderen houden van hun 
'brusje', maar soms zijn ze daardoor jaloers, boos of verdrietig. 
Er is veel ruimte om vragen aan elkaar of aan de jeugdprofessional te stellen. 
Zo ontstaat er herkenning en erkenning. Ze krijgen inzicht in wat er bij hun 'brusje' speelt en ze 
leren hoe ze hiermee om kunnen gaan en wat ze kunnen doen als ze zich niet helemaal prettig 
voelen. 
 

Werk jij met kinderen voor wie de brusjesgroep hulpzaam is? Bel ons op 0162-690120. Samen 
kijken we dan of het passend is. 
Op onze website staat meer informatie over de brusjesgroep. Neem gerust een kijkje. 

 

 

 

 

 

 

https://cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/over-het-cjg/brusjestraining/


 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 


