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Activiteiten: 

Sinterklaas was weer een geweldig feest voor de kinderen! 

Dank je wel, oudervereniging en Sint met zijn trouwe 

Pieten! Het was genieten, van de aankomst, de bezoekjes in 

de klas en zeker ook de inmiddels bekende Pietenshow!  

 

 

 

Goede doelen: 

Groep 6-7-8 hebben geholpen met het maken van de 

voerdertaartjes voor de vogels, die verkocht zijn voor het 

goede doel: Villa Pardoes.  

 

Twee dames uit groep 8: Fenne en Britt zijn inmiddels ook met de 

voorbereiding van een goede doelenactie bezig. Zij willen graag met de 

hele school iets doen voor de Stichting Hulphond.U zult hier in het nieuwe 

jaar nog meer over horen. De actie zal gehouden worden in maart 2020. 

 

 

En verder is er gewoon heel hard gewerkt, 

zoals in de groep 2-3  waar op vrijdag de 13de , 

een ongeluksdag, de klank “au” geleerd is! 

 

 

 



Schoolontwikkeling: 

In de vragenlijst die u in heeft kunnen vullen is door veel ouders aangegeven dat zij het fijn vinden 

meer betrokken te worden bij het onderwijs en om een informatieavond / thema avond bij te 

wonen. Aan dit verzoek willen we gehoor geven. 

Allereerst willen we de ouders van groep 1-2-3 uitnodigen om een uurtje in de groep mee te kijken. 

Ouders zijn vaak benieuwd hoe een dag van hun kind er uit ziet. Wij willen onze klasdeuren hier 

letterlijk 2x een uurtje voor open zetten, zodat u zelf kunt zien wat deze jonge kinderen allemaal 

doen. U bent van harte welkom op: 

Donderdag 9 januari van 11 tot 12 uur of dinsdag 14 januari van 11 tot 12 uur 

Verder gaan we in januari voor de eerste keer een informatieavond organiseren:  

Dinsdag 14 januari vanaf 19.30 uur  

 

 

 

 

 

Als algemene thema kiezen we voor 

“Kanjer”, omdat we een Kanjerschool zijn en merken dat veel (nieuwe) ouders hier nog niet zo veel 

over weten. Kanjer is een manier om aandacht te besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling 

en de omgang met elkaar. Kanjer gaat uit van het bewust en weerbaar maken van kinderen in de 

omgang met anderen. Voor deze voorlichting hebben we een gast uitgenodigd om u meer te 

vertellen en te laten ervaren wat Kanjer inhoudt. Dit gedeelte start om 19.30 uur. 

Na dit gedeelte hebben we nog twee onderwerpen die voor een deel van de ouders interessant zijn: 

Ouders van groep 1- 2 -3: de leerkrachten zullen aanwezig zijn, om onder het genot van een kopje 

koffie met u in gesprek te gaan over wat u bij de kijkochtenden gezien hebt. We willen samen met u 

praten over ons onderwijs. Kon u niet aansluiten bij een van de kijkochtenden, dan bent u uiteraard 

ook van harte welkom om even in de groep te komen kijken deze avond. Dit gedeelte start om 20.30 

uur. 

Groep 8: deze ouders krijgen om 20.30 uur een uitleg over de procedure PO-VO: de 

adviesgesprekken en de procedure van aanmelding bij een school voor voortgezet onderwijs worden 

verder toegelicht. 

Nieuwe IB-er: Lieke 

We kunnen u in deze nieuwsbrief ook melden, dat we een nieuwe IB-er hebben gevonden: Lieke 

Engels. Zij gaat het IB-werk voor alle groepen oppakken. Zij heeft nog een opzegtermijn bij haar 

huidige baan en kan daarom per 1 maart pas volledig bij ons komen werken. Het is heel fijn, dat ze 

per 7 januari al één dag per week de IB-taken voor groep 1-2-3 op zich zal gaan nemen, op de 

dinsdag. In de volgende nieuwsbrief zal ze zichzelf voorst ellen.  



Kerstviering 2019:  

Dit jaar zijn we met alle kinderen vroeg in de ochtend naar 

de kerk gegaan om daar te genieten van het kerstspel, 

opgevoerd door de leerkrachten en ondersteund met de 

mooie liedjes van alle kinderen. Fleur en Sophie hebben 

ook nog prachtige muziek gespeeld voor ons. Terug op 

school was er voor iedereen een beschuit met muisjes, 

omdat het kerstkindje geboren is. De Jumbo zorgde voor 

heerlijke chocomel erbij! In de groep is nog sfeervol 

genoten van kerstactiviteiten en de ochtend is afgesloten 

met een gezamenlijke kerstlunch met lekkere hapjes, 

gemaakt door de ouders. 

  

Compliment verdiend! 

Elke ochtend komen wij in een prachtig versierde school, dankzij 

het werk van de oudervereniging en hulp ouders. Wat een sfeer 

hebben jullie er in de hele school van gemaakt! 

En dan zorgt onze conciërge André elke dag, dat hij net wat 

eerder op school is, om al deze lichtjes al te laten schijnen als we 

binnen komen.  

Oudervereniging en André: hartelijk dank voor jullie inzet! 

Data in januari: 

• Maandag 6 januari: start na de vakantie 

• Donderdag 9 januari: kijkje in de groep voor de ouders 

van groep 1-2-3: 11.00 tot 12.00 uur 

• Maandag 13 januari: start citotoetsen 

• Dinsdag 14 januari: kijkje in de groep voor de ouders van groep 1-2-3:  11.00 tot 12.00 uur 

• Donderdag 16 en vrijdag 17 januari: bezoek aan het Koningspark: Groepen 1 t/m 8: 

winterverschijnselen, natuuronderhoud, bewegen in de natuur 

• Woensdag 22 januari: nationale voorleesdag, waarbij een gast in de onderbouw komt 

voorlezen over zijn beroep. 

• Maandag 27 januari: MR vergadering 

 

 

 



En dan zit het jaar 2019 er bijna weer op………….. 

Wij kijken terug op een jaar, waarin we, team en kinderen van De Vonder hard gewerkt hebben. Een 

jaar waarin we genoten hebben van onze mooie leermomenten, hoe groot of klein die ook mogen 

zijn. We gaan nu genieten van een heerlijke vakantie en zien iedereen graag in 2020 weer terug. 

Hele fijne feestdagen en veel geluk in het nieuwe jaar! 

 

Nieuws van buiten de school:  

KERST!  

Kleuterkerk, 21 december 2019. 

Op zaterdag 21 december, zijn de kerst 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 ons kleine kerststalletje weer mee. Om tijdens het kerstverhaal de kleine beeldjes van 
Jozef en Maria en kindje Jezus in te plaatsen. Helpen jullie weer mee? 

Benieuwd? U bent van harte welkom met uw kinderen, kleinkinderen tijdens de vieringen van 
zaterdag 21 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. 

Werkgroep kleuterkerk Sint Elisabeth parochie 

HERDERTJESTOCHT. 

Kerstavond 24 december. Gaan jullie mee op zoek naar het pasgeboren kind? 
Op kerstavond is de herdertjestocht in de parochiekern Geertruidenberg over de sfeervolle markt. 
Het kerstverhaal wordt met een tocht over de mooie markt zichtbaar gemaakt. 



Alle kinderen zijn met hun ouders, opa’s, oma’s van harte welkom. Ze mogen verkleed als herder of 
engel komen, 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, en een kleine bijdrage voor 
onze knikengeltjes. 
Bij slecht weer blijven wordt het kerstverhaal in de kerk gespeeld. 

Heeft u bezwaar dat u en/of uw kinderen gefotografeerd worden (voor gebruik website/facebook 
en/of Langstraat/Elisabethbode) geef dit dan voor aanvang van de herdertjestocht door. 
 

 

 

 

 

 


