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Voorwoord van de directie
Als u dit leest, staat de herfstvakantie voor de deur. Daarmee sluiten we de eerste periode
van het schooljaar al weer af. We mogen tevreden
terugkijken op de start van het schooljaar. Er waren heel
wat leuke activiteiten, ik heb veel blije snoetjes gezien
en er is zeker ook al veel geleerd!
We zijn lekker aan het werk en iedereen heeft zijn draai
weer gevonden. En dat geldt ook voor mij als nieuwe
directeur! Ik geniet elke dag van de goede werksfeer,
van enthousiaste kinderverhalen en van alle kleine stapjes die we met elkaar zetten om
ons onderwijs nog mooier en beter te maken.
Mocht u de komende periode graag eens wat persoonlijker kennis met mij maken, of een
kwestie willen bespreken, die misschien anders toch maar blijft hangen? Schroom niet en
kom even binnen. Een afspraak maken mag natuurlijk altijd.

Activiteiten van verschillende groepen.
In de groepen 5 tot en met 8 zijn er in de week van 24 tot en met 28
september heerlijke dingen gegeten in de pauze. Dit allemaal in het
kader van: De week van de pauze hap, georganiseerd vanuit :” Ik eet
het beter”. Met deze actie is er aandacht voor een gezonde snack
voor de pauze, maar ook aandacht voor wat meer variatie met fruit. De kinderen hebben
heerlijk gesmuld (de aardbeien blijven toch wel favoriet!)

Groep 6 heeft vorige week een bezoek gebracht aan het
bakkerij museum. Vanuit de organisatie “Museum schatjes”
was er een mooie rondleiding geregeld. Misschien ook wel
een koekje gesnoept?
Verslagje van Kendra:
Als je binnen komt is er eerst een klein museum. In de volgende kamer zie je
bakkers bakken. Maar natuurlijk mag je ook zelf bakken. Je mag brood bakken maar
ook koekjes. Maar voor dat je gaat bakken moet je eerst je handen wassen. Je gaat
dan naar een tafel en dan krijg je een bol deeg en dan mag je je eigen brood vorm
maken. Maakt niet uit wat voor vorm het mag een kat of een hond of een paard zijn,
maakt niet uit wat. Daarna krijg je ranja en een eierkoek. En dan krijg je
koekjesdeeg en vormpjes dan mag je je eigen koekjes bakken. Als het deeg op is, is
het klaar. Alles gaat de oven en dan mogen ze mee naar huis.
Groetjes van Kendra uit groep 6A

Tja, nog meer eten……. Bij het thema van de herfst in groep 1-2 passen
natuurlijk paddenstoelen. Wat bijzonder om die door te snijden en te
bekijken met een vergrootglas, om ze daarna ook nog eens te koken
en op te eten!
Groep 7 had een heel ander uitstapje:
zij zijn naar een heus huiskamerconcert geweest. Fleur en
Sophie hebben hun talenten laten horen op de piano en
groep 7 was behoorlijk onder de indruk.

Afgelopen week hebben alle leerlingen hun best gedaan om
mij te helpen met zoeken. Ik ben mijn vriendenboekje
kwijtgeraakt. Waarschijnlijk met de verhuis van de ene naar
de andere school. Hierdoor zijn kinderen op het idee
gekomen om samen een vriendenboekje te maken. Zo
hebben we als het goed is donderdagmiddag “het
vriendenboekje van De Vonder” met elkaar gemaakt.
In het kader van de Kinderboekenweek is er lekker veel
gelezen en voor gelezen.
Alle groepen willen hun vriendschap met elkaar vieren en doen dat donderdagmiddag met
een presentatie op het podium. Alle ouders mogen hiervan mee genieten natuurlijk.
Tot slot zijn er in de groepen 7, 7-8 en 8 al voorrondes gehouden van
de voorleeswedstrijd. Per groep zijn er twee kandidaten gekozen die
meedingen naar de titel: Voorleeskampioen van de Vonder.
Vrijdagmiddag is de finale. Wie oh wie wordt dit jaar de beste
voorlezer?

Aanmelding van nieuwe leerlingen.
Op dit moment zien we, dat er voldoende instroom is van
nieuwe leerlingen in de onderbouw. Fijn, dat veel ouders
bewust kiezen voor onze school. Zo hebben we aan het
eind van het schooljaar 3 groepen met kleuters, die goed
gevuld zullen zijn.
Om goed zicht te hebben op de instroom op de wat
langere termijn, is het belangrijk dat peuters op tijd opgegeven worden. Wist u, dat u uw
kind al kunt aanmelden vanaf 3 jaar? U kunt altijd eerst een kennismakingsgesprek
aanvragen, waarbij de directeur u de school laat zien. Als u besluit om uw kind aan te
melden, dan willen we graag wat meer over uw kind weten. Daarna maken we de
aanmelding definitief. Voor de vierde verjaardag van uw kind, is er nog een gesprek met
een van de leerkrachten van de kleutergroep en kunt u praktische vragen stellen. Alle
kinderen mogen ook 2 dagdelen komen om kennis te maken in de groep.
Op 24 januari 2019 is onze jaarlijkse open ochtend, maar aanmelden kan gewoon het
hele jaar door. Is er iemand in uw omgeving met jonge kinderen, vertel ze dan, dat zij
vanaf 3 jaar al welkom zijn voor een kennismakingsgesprek op school.

De BSO gaat verhuizen .
De BSO organisatie Trema zit al jaren bij ons in de school
gehuisvest, maar omdat we dit schooljaar werken met 11
groepen, is het speelplekje van de BSO verhuisd naar het
podium. We hebben gemerkt, dat dit praktische bezwaren
kent en daarom is in goed overleg besloten om de BSO
tijdelijk te verhuizen naar de locatie Fiesta.
De ouders van de betreffende kinderen zijn al ingelicht en BSO Trema gaat met ingang van
de herfstvakantie al naar de nieuwe plek. De verhuizing is tijdelijk, want als er binnen de
school weer ruimte komt, zullen zij weer terug
keren.

Website en klasbord.
Op dit moment kunt u zien, dat onze website niet
meer zo goed wordt bijgehouden. Dit heeft alles
te maken met de overgang naar een andere
website. Bij die nieuwe website wordt ook
gewerkt met een app voor ouders. Hoe het een en ander er uit komt te zien, komt na de
herfstvakantie pas. Er komt ook een vervanging voor klasbord.

Kalender: belangrijke data om te weten.
Donderdag 11 oktober: afsluiting Kinderboekenweek: presentaties: ouders zijn welkom!
Vrijdag 12 oktober: voorleeswedstrijd in de bovenbouw
Maandag 15 oktober tot en met vrijdag 19 oktober: herfstvakantie
Woensdag 24 oktober: fietsverlichting controle: alle kinderen mogen met de fiets naar
school komen
Vrijdag 2 november: disco, georganiseerd door de oudervereniging
Dinsdag 13 november: MR vergadering

Bericht van buiten de school:
Ouder en kind café Gemeente Geertruidenberg
Kom je gezellig koffie drinken?
Maak kennis met andere ouders en verzorgers bij het Ouder en Kind Café Gemeente
Geertruidenberg! Gezellig bijkletsen onder het genot van een kopje koffie of thee, terwijl

de kids zich vermaken in een veilige omgeving met veel leuk speelgoed! En altijd een leuke
of informatieve activiteit die vooraf aangekondigd wordt.
Het Ouder en Kind Café is bedoeld voor iedereen, zwanger of met kinderen in de
Gemeente Geertruidenberg en omliggende gemeentes. Gratis en gezellig! Opgeven voor
de bijeenkomsten is niet nodig, we zien jullie graag verschijnen!
Eerst volgende datum: Woensdag 28 november 2018
Tijd:

10:00 tot 11:30 uur

Adres: Keizersdijk 30, Raamsdonksveer
(Bibliotheek Theek 5)
Facebook: Ouder en Kind Café Gemeente
Geertruidenberg

DE ARK van NOAH!
Kleuterkerk, 13 oktober 2018.
Zaterdag 13 oktober, zijn weer de twee kleuterkerk vieringen in de Sint Elisabeth
parochie.
Deze kleuterkerk vieringen zijn speciaal voor kinderen tot en met 7 jaar en voor
iedereen, die met deze kinderen meekomt. We gaan weer zingen, bidden, knutselen,
kaarsjes aansteken, en natuurlijk gaan we het bijbelverhaal de ark van Noah
voorlezen. Deze kleuterkerk mogen jullie allemaal een dierenknuffel meenemen!
Onze kleuterkerkvieringen zijn korte vrolijke vieringen van ongeveer een half uur.
En na afloop is er ranja met een traktatie voor onze jonge bezoekers.
Benieuwd? U bent van harte welkom met uw kinderen, kleinkinderen tijdens de
vieringen van zaterdag 13 oktober en op www.sintelisabethparochie.nl of
www.olvhemelvaart.nl kunt u de foto’s zien van een eerdere kleuterkerkviering.
Heeft u bezwaar dat u en/of uw kinderen gefotografeerd worden (voor gebruik
website en Langstraat) geef dit dan voor de viering door aan de dames van de
werkgroep. De eerste kleuterkerkviering is in Hank, in de kerk O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen om 16.30 uur. De tweede viering is in Raamsdonksveer in de kerk .L.V.
Hemelvaart om 18.30 uur. Tot dan. Werkgroep kleuterkerk Sint Elisabeth parochie.

