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Voorwoord 

Aan de vooravond van het carnavalsfeest een nieuwsbrief vol met activiteiten van de 

afgelopen periode op school. Zo is onderwijs meer dan alleen wat je leert uit een boek! 

Juist door te doen, te zien en te beleven, leren kinderen op verschillende manieren. Dit 

keer doen zij vooral zelf verslag van deze activiteiten. Knap hoor, zomaar een stukje 

schrijven voor de nieuwsbrief van de school! 

Veel leesplezier! 

In de prijzen gevallen:  

De Vonder wordt eerste bij schooltafeltennistoernooi!!!  

Om 10:15 uur moest je er zijn. Je moest eten & drinken 
meenemen. Om 10:30 uur begon het toernooi. En werd 
je met je pool (groepje) naar je tafel gebracht en moest 
je spelen. Mijn (Floris) eerste tegenstander was Tijs van 
De Ruif. En die verloor ik met 3 - 0. Toen moest ik tegen 
de volgende tegenstander en uiteindelijk heb ik 1 van 
de 4 wedstrijden gewonnen. En toen begon de pauze & 
na de pauze begon de troostronden, ook wel een 
afvalronde genoemd. Ik was de eerste ronde afgevallen, 
maar Joris was nog niet afgevallen. Die won de eerste 
ronde wel, maar hij werd de tweede ronde gelijk 
uitgeschakeld door dezelfde persoon, die mij had 
uitgeschakeld. In groep 5 waren er nog alleen maar 
kinderen van De Vonder over. Bij groep 7 waren er 2 
kinderen over en eentje haalde de finale en werd 
tweede. Bij groep 8 werden we eerste. We hebben in 
totaal 5 bekers gewonnen: Kyan en Mees werden 



eerste, Maud en Isabel tweede en Julius derde. Onze school heeft ook de wisselbeker 
gewonnen.   
 
Geschreven op 26 februari 2019 door Floris Klep groep 5/6 
 

Groep 5 op stap naar 

Speelgoedmuseum:  

Op 18 februari zijn wij met groep 5 naar het 

Speelgoedmuseum in Oosterhout geweest. 

Hieronder wat de kinderen er van vonden. 

Ik vond het speelgoedmuseum leuk, want je kon 

allemaal speelgoed zien van vroeger. Je had ook 

een speurtocht met vragen. Je had ook een bioscoopje en dat hoorde bij een vraag van de 

speurtocht.  Heel leuk en in de pauze hadden ze buiten allemaal leuke fietsjes staan. Maar 

het museum heet speelgoed en carnavalsmuseum op stelten dus er was ook iets van 

carnaval. In de carnavalskamer was in het midden een bar. Je kon er alleen niks drinken, 

maar wel leuk. (Jesper). 

Ik vond het speelgoedmuseum wel leuk. Want je zag ook dat ze vroeger ook nog met 

speelgoed speelden. Soms ook nog zelfgemaakt. Er waren ook dingen die je open mocht 

doen. Er was ook nog een speurtocht met een voorstelling, die was grappig. Je kon ook nog 

tekenen en met oud speelgoed spelen. Toen mochten we naar huis. (Tom v U.) 

Muziekles van de Harmonie:              

Groep 5 en 6 hebben een gastles gehad op 12 februari  van de 

Harmonie. 

Er kwamen mensen langs in de klas met heel veel instrumenten. Met 

een trompet, saxofoon en veel meer. En we deden een kwis met 

allemaal vragen. Toen mochten we op de instrumenten spelen. Ik vond 

de trompet leuk en ook de saxofoon. Het was super leuk.(Romi) 

Ik vond de muziekles met de instrumenten heel leuk. We hebben een 

quiz gedaan, we moesten raden wat voor instrument het was. We 

kregen een geluidje te horen en dan mochten we omstebeurt raden. 

We mochten ook op de instrumenten spelen. (Floor) 

 

Uitvindfabriek in Breda krijgt bezoek van groep 6:  

Verslag uitvindfabriek door Maud Versteeg uit groep 5/6 van basisschool De 
Vonder  

Vrijdag 11 januari gingen we naar de uitvindfabriek in Breda. We gingen met groep 
5/6 en 6. Je had groepjes voor in de auto. Ik zat bij Sjoerd en Tess. Het was heel 



gezellig! Je kon er van alles doen. Wij hadden met onze eigen klas een brug 
gebouwd en een mechanische vogel gemaakt.  

Eerst hadden we een vogel gemaakt van 
piepschuim. Je moest het piepschuim 
snijden. Ik en nog meer kinderen raakten 
het warme draadje van de snijder aan. 
Toen kreeg je een soort streepje op je 
vinger. Je moest het hout op de piepschuim 
blokken prikken met een spijker en dan 
snijden maar. Daarna moest je het in elkaar 
zetten. Dat was best een klusje, maar 
uiteindelijk lukt het wel. En als je klaar was, 
kon de vogel rijden en de vleugels kunnen 
bewegen.  

Het tweede dat we gingen doen, was een brug 
bouwen. Eerst moest je een kleine brug bouwen van 
bamboestokjes en elastiekjes. Als je die helemaal af 
hebt, dan moest je wachten. Toen de rest klaar was, 
mocht je de grote brug gaan maken. Als de grote 
brug af was, ging de mevrouw kijken of hij stevig 
was. Als hij stevig was, kon je er op lopen.  

Dit was mijn verhaal over de uitvindfabriek.  

 

 

 

 

 

Ervaringscircuit met het gehandicapte 
platform Geertruidenberg voor groep 8 

Hoe doe je knopen van een jas dicht als je geen grip 
hebt? Hoe trek je je sokken aan als je niet kunt 
bukken? We hebben onder leiding van het 
gehandicapten platform Geertruidenberg allerlei 
opdrachten uitgevoerd waarbij we hebben ervaren 
hoe het is om een handicap te hebben. 
 
Een van de begeleiders had haar hulphond 
meegenomen. Ze heeft laten zien wat een 



hulphond kan en al onze vragen beantwoord. Kortom een erg leuke en leerzame 
ochtend voor groep 8.  

Geen gaatjes in groep 1-2!!! 

Donderdag 21 februari kwam de 
tandarts op bezoek bij alle 
kleuters. Ze liet zien hoe een 
gaatje in de tanden er uit ziet en wat je kunt doen 
om dit te voorkomen. De kleuters weten nu, dat je 
eleke dag minstens twee keer goed moet poetsen. 
Met een grote tandenborstel en een super groot 
gebit konden de “assistenten” helpen om de tanden 
alngs alle kanten school te poetsen.  
Er werd ook nog gekeken naar het suikergehalte van 
pakjes drinken….. Dat is soms toch best veel als je 
dat zo ziet……..                                                               

 

Open podium voor groep 5 tot en met 8: 

Vrijdag 22 februari was er een open podium op De 
Vonder. Veel kinderen konden hun talenten weer 
eens laten zien. Er waren leuke dansjes, mooie 
zangkunsten en grappige toneelstukjes. 
Het was zeker een middag om niet te vergeten! 
Groetjes Quint, Sophie en Britt uit groep 7A 
 

 Koningsspelen 2019   

Op vrijdag 12 april doen we mee met de koningsspelen. Deze spelen zijn al op deze datum, 

omdat het een week later Goede Vrijdag is. 

Tijdens de koningsspelen mogen de kinderen van groep 1 

natuurlijk gewoon mee doen. Zij hebben op woensdag 10 

april een ochtend vrij en mogen 12 april gewoon naar school 

komen. Voor de groepen 5 tot en met 8 hebben we een 

continurooster. Zij gaan naar de sportvelden en nemen een 

lunchpakket mee. Om 14.00 uur mogen zij naar huis. 

Uiteraard krijgt u nog uitgebreid bericht over de 

koningsspelen. 

Data in maart / april: 

- Donderdag 14 maart: MR vergadering 

- Vrijdag 15 maart: stakingsdag: de school is gesloten 

- Vrijdag 29 maart: juf Karlijn komt terug van haar verlof 

- Woensdag 10 april: oudste kleuterochtend, groep 1 vrij 

- Vrijdag 12 april: groep 1 naar school, bovenbouw afwijkende schooltijden 



Bericht van buiten de school: 

Gratis zwemabonnement voor alle basisschool leerlingen 

Alle leerlingen van de basisscholen in de gemeente Geertruidenberg. Na de 

carnavalsvakantie krijgen wij de informatiepakketten (inschrijfformulier, begeleidend 

schrijven en retourenvelop) op school. In de week van 11 maart zullen wij deze 

uitdelen voor alle kinderen, zodat ze de hele zomer heerlijk kunnen gaan zwemmen! 

 

PRIKNICK-DAG  

Zaterdag 23  maart van 10.00 tot 15.00 uur is het weer ‘Priknick-dag’ in de gemeente 
Geertruidenberg. Deze dag staat in het teken van leefbaarheid, gezelligheid en 
zwerfafval. Iedereen kan samen met buurtgenoten zwerfafval opruimen en voor- of 
achteraf met elkaar genieten van wat lekkers te eten en te drinken. Een leuke en 
gezellige activiteit voor jong én oud, met als resultaat een schone wijk. 
 
Wilt u zich inzetten voor een schone omgeving en er een gezellige (mid)dag samen van 
maken? Meld u dan aan voor de Priknick 2019!  
Waar? 
De keuze is aan u. U als inwoner, vereniging, comité, buurtgenoten en/of wijkraad staat 
centraal. Zo kunt u zelf met buurt-bewoners inplannen op welk tijdstip u aan de slag 
gaat en kunt u zelf een locatie uitkiezen.  
Programma:  
Als u zich heeft aangemeld, staan wij op 23 maart tussen 10.00 en 15.00 uur voor u klaar 
met een Priknick. In overleg met u wordt de Priknick op het juiste tijdstip op uw locatie 
afgegeven. Natuurlijk halen wij ook uw volle vuilniszakken op. Tot slot zorgen wij voor 
voldoende materialen zoals prikkers, hesjes, vuilniszakken en handschoenen. De spullen 
worden afgegeven bij u op locatie. 
 
Meld u aan! 
Heeft u zin in een gezellige, actieve en leuke Priknick in uw wijk, met als resultaat een 
mooie schone buurt? Meld uw groep dan vóór 14 maart 2018 aan! Stuur hier voor een 
mail naar projectteamafval@geertruidenberg.nl.     Geef hierbij het volgende aan: 
Hoe laat u wilt beginnen (i.v.m. brengen van de spullen en het eten/drinken), het aantal 
personen en de locatie. 
 

Veel plezier met carnaval en een fijne vakantie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


