Nieuwsbrief De Vonder
Schooljaar 2018-2019
Nr 4
dec 2018

In deze nieuwsbrief:
-

Sfeervol genieten op de Vonder!
Een prachtige zoon voor juf Karlijn
Afscheid Mendy
Kerst knutselen met de ouderen
Voorleeskampioen Fien Adriaanse!
Nieuwe gezichten op De Vonder in 2019!
Open ochtend op 24 januari 2019
De nieuwe website is online!
Data in januari
Nieuws van buiten de school: kleuterkerk 22-12 en herdertjestocht 24-12

Sfeervol genieten op De Vonder!
Wat een prachtige school hebben we toch! Zeker in
deze maand, als ’s morgens alle lichtjes weer aan zijn.
De oudervereniging en andere hulpouders hebben
echt een prachtige kerstsfeer weten te creëren. Zij
draaien daar hun handen niet voor om, maar het is wel heel bijzonder om meteen na
sinterklaas op school te komen en te zien, dat het versieren klaar is!
Dank je wel oudervereniging voor jullie inzet in deze decembermaand. Ik heb echt versteld
gestaan van het werk wat jullie het team uit handen nemen.

Een prachtige zoon voor juf Karlijn!!!
Woensdag 12 december is juf Karlijn bevallen van
een gezonde, prachtige zoon met de naam Jur. Juf
Karlijn en Jur maken het prima. Gelukkig heeft ze nog
even verlof, om lekker te genieten samen.

Afscheid Mendy.
Tja, als de nieuwsbrief uitkomt, kan ik nog niet veel vertellen over het afscheid. Het moet
echt een verrassing blijven voor juf Mendy.
De kinderen van alle groepen ( en speciaal natuurlijk van groep 4)
hebben heel erg hun best gedaan om niets te verklappen over
wat er op haar laatste dag gaat gebeuren. Een feestje wordt het
zeker!
Als om 12 uur de kerstvakantie begint, zit haar werk bij ons op
school er op. We wensen haar veel plezier in haar nieuwe
uitdaging met de peuters van Raamsdonksveer!

Afscheidswoordje van Mendy
Lieve kinderen, beste ouder(s)/verzorger(s),
5 jaar geleden stond er een stukje in de nieuwsbrief dat ik na de
zomervakantie op De Vonder zou starten. Wat was ik gelukkig
dat ik die baan had. Op die school zou ik echt nooit meer weg
gaan!
Nu schrijf ik een stukje voor de nieuwsbrief, omdat ik toch weg ga bij De Vonder en deze
week afscheid neem van de kinderen, de ouders en mijn collega’s.
Klaar voor een nieuwe baan waar ik heel veel zin in heb!
Wauw, wat kijk ik terug op 5 geweldige jaren op De Vonder. Jaren waarin ik onwijs veel
heb geleerd en heb genoten van alle momenten met de kinderen.
Ik wil jullie als ouders heel graag bedanken voor de fijne samenwerking, jullie vertrouwen
in mij en de waardering die ik van jullie heb gekregen.
Het heeft mij doen groeien en in laten zien dat je geluk kunt halen uit hele kleine dingen.
Bedankt en hopelijk tot ziens!
Juf Mendy

Kerst knutselen met de ouderen!
Op woensdag 12 december ging groep 7a naar de Riethorst in Oosterhout om gezellig met
de ouderen te knutselen en te zingen. We werden
gastvrij ontvangen met ranja en wat lekkers, voor de
hulpouders en de juf was er koffie of thee met wat
lekkers.
We hebben een hele leuke ochtend gehad in
Oosterhout, de kinderen hebben echt samen met de
ouderen geknutseld, het personeel van de Riethorst
was ervan onder de indruk!
Zowel de ouderen als de kinderen hebben ervan
genoten, en als kers op de taart werden we allemaal
getrakteerd op een muzikaal intermezzo op de piano
door Sophie en Fleur.
Na het opruimen van alle knutselspullen hebben we
nog drie kerstliedjes gezongen, waarna we alweer terug naar Raamsdonksveer moesten.
De ochtend is voorbij gevlogen en was voor alle partijen zeker voor herhaling vatbaar!

Voorleeskampioen Fien uit groep 8 gaat ons vertegenwoordigen.
In de groepen 7 en 8 waren er al spannende voorrondes geweest en de laatste vrijdag voor
de herfstvakantie was de schoolfinale van de
voorleeswedstrijd op de Vonder. Fien Adriaanse is de
grote winnaar geworden. Zij gaat onze school
vertegenwoordigen op 17 januari bij het Dongemond
college, waar ze de strijd tegen de andere
basisschoolkampioenen van de gemeente
Geertruidenberg aangaat.
Fien: heel veel succes!

Nieuwe gezichten op De Vonder in 2019.
We zijn heel blij, dat het team vanaf januari versterkt wordt door
twee nieuwe gezichten: Anouk Monster zal een groot deel van de
werkzaamheden van juf Mendy over gaan nemen. Ze komt 4
ochtenden ondersteunen, vooral in groep 4 en zal in de middag
steeds een andere groep over nemen in het kader van de
werkdrukverlichting. Zo hebben leerkrachten af en toe een middag
om buiten de groep hun werkzaamheden te verrichten. Het kan dus
zijn dat uw kind een keer aangeeft, dat juf Anouk in de groep is geweest.
In geval van ziekte of afwezigheid laten we u via de mail weten hoe de groep opgevangen
wordt, bij werkdukverlichting doen we dat niet. De eigen juf is immers altijd wel in de
buurt van de groep.
Op de maandag en donderdag hebben we vanaf 1 januari ook
een buurtsportcoach: Bram Siero. Hij zal op die dagen de
gymlessen verzorgen. Ook de kleutergroepen krijgen 1 gymles
van meneer Bram, alleen in de speelzaal.
Deze wisseling van teamleden betekent, dat meneer Philip niet
meer structureel bij ons op school les geeft.

Open ochtend op 24 januari 2019
Elk jaar zetten we de schooldeur wijd open om alle
geïnteresseerde ouders van kinderen van 0 tot 4
jaar een kijkje te laten nemen in onze
onderwijskeuken. Zonder afspraak kunt u binnen
lopen en leerlingen van de bovenbouw geven u
graag een rondleiding door de school. U kunt in gesprek gaan met de leerlingen, de MR
leden, ouders van de oudervereniging of met de directeur.
Kent u iemand met jonge kinderen? Geef de datum voor de open ochtend gerust door.
Bent u die ochtend helaas verhinderd? Geen probleem! Een afspraak voor een rondleiding
of gesprek met de directeur kan altijd.
Wist u dat u driejarige peuters al in kunt schrijven? Graag! Dan kunnen we met de
planning voor de groepen rekening houden met de te verwachte instroom in groep 1!

De nieuwe website komt online!
Deze week komt de nieuwe website online. Neem gerust in de kerstvakantie ( of daarna
natuurlijk) eens een kijkje: www.devonder.nl Hier vindt u al heel veel informatie van de
school. Over de groepen en de leerstof, formulieren voor verlof of medicijngebruik. Ook
de nieuwsbrieven kunt u daar terugvinden. We horen graag wat u van de nieuwe website
vindt.
Voorlopig blijven we ook werken met klasbord. Hier
vindt u de berichten over de groep van uw kind.
De oude website werd altijd beheerd door een
vrijwilliger: Bianca Schmaal. Zij heeft jarenlang alles wat
we aanleverden keurig voor ons verwerkt en

gepubliceerd. We willen Bianca heel hartelijk bedanken voor haar geweldige inzet!

Data in januari:
-

Vrijdag 4 januari: handbal toernooi groep 7 en 8.
Maandag 7 januari: de school begint weer!
Donderdag 17 januari: vergadering oudervereniging
Donderdag 24 januari: open ochtend
Maandagmiddag 28 januari: studiemiddag: kinderen zijn vrij

Aankondiging wissel oudste kleuterdag eind februari:
In verband met carnaval op vrijdag 1 maart mogen de jongste kleuters die ochtend
gewoon naar school komen om dit feest met ons mee te vieren. We houden de oudste
kleuterochtend dan op woensdag 27 februari en de jongste kleuters zijn dan vrij.

Bericht van buiten de school:

KERST!
Kleuterkerk, 22 december 2018.
Zaterdag 22 december, net voor de kerstdagen, zijn de
kleuterkerk vieringen in de Sint Elisabeth parochie.
Deze Kerst kleuterkerk vieringen zijn speciaal voor kinderen
tot en met 7 jaar en voor iedereen, die met deze kinderen meekomt. We gaan weer
zingen, bidden, kaarsjes aansteken, en natuurlijk gaat Pastor Kees op bijzondere wijze het
kerstverhaal ‘de geboorte van Jezus’ vertellen. Ook dit jaar nemen we kerststalletje weer
mee. Om tijdens het kerstverhaal de kleine beeldjes van Jozef en Maria en kindje Jezus te
plaatsen. Helpen jullie weer mee?
Onze kleuterkerk vieringen zijn korte vrolijke vieringen van ongeveer een half uur, een
kerstviering voor onze allerjongste met hun ouders en grootouders. We gaan ook een leuk
kerst knutselopdrachtje maken. En na afloop is er ranja met een kersttraktatie voor onze
jonge bezoekers. Natuurlijk is er na de kleuterkerkviering tijd om de kerststal in de kerk te
bewonderen!
Benieuwd? U bent van harte welkom met uw kinderen, kleinkinderen tijdens de vieringen
van zaterdag 22 december.
De eerste kleuterkerk viering is in Hank, in de kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen om 16.30
uur. De tweede viering is in Raamsdonksveer in de kerk O.L.V. Hemelvaart om 18.30 uur.
Heeft u bezwaar dat u en/of uw kinderen gefotografeerd worden (voor website en
Langstraat) geef dit dan voor de viering door aan de dames van de werkgroep.
Tot 22 december.
Werkgroep kleuterkerk Sint Elisabeth parochie.

HERDERTJESTOCHT.
Kerstavond 24 december.
Gaan jullie mee op zoek naar de stal en het pasgeboren
kind?
Op kerstavond is er een geheel vernieuwde herdertjestocht
in de parochiekern Geertruidenberg over de sfeervolle
markt.
Het kerstverhaal wordt met een tocht over de markt zichtbaar gemaakt. Door het in woord
en beeld te vertellen, en de kinderen er op een leuke manier bij te betrekken.
Alle kinderen zijn met hun ouders, opa’s, oma’s van harte welkom. En mogen verkleedt als
herder of engel, met de wegwijzers (de herders) van de herdertjestocht de Ster volgen, op
zoek naar de kerststal. Zou kindje Jezus al geboren zijn?
De herdertjestocht begint om 18.30 uur en we vertrekken vanaf de
H. Gertrudis kerk aan de Venestraat 16 (open vanaf 18.15 uur) waar natuurlijk de
welbekende kerstliedjes al te horen zijn.
Na afloop is er warme chocomelk, met iets lekkers.
Het zou ontzettend leuk zijn als jullie allemaal een lampion meenemen!

Het team van de Vonder wenst u

