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Activiteiten januari: 
De kapperszaak van groep 1-2-3: 

In de groepen 1,2 en 3 is het thema ‘’de kapper’’ gestart.  

Met behulp van een stappenplan wordt een kappersbezoek 

nagespeeld. De klanten worden opgehaald in de wachtruimte, 

hun haren worden gewassen en geknipt en ook nog mooi in 

model gebracht. Uiteindelijk rekent de klant het 

kappersbezoek af bij de kapper. 

De kinderen zijn erg enthousiast over het nieuwe thema.  
 

 
Het groepskunstwerk van groep 5: 
Na flinke tijd niet helemaal compleet te zijn geweest, juffen en kinderen in quarantaine, 

extra lange kerstvakantie, mochten we na de vakantie weer 

met zijn allen starten! 

Wat was het fijn om iedereen weer te zien! 

 

De eerste week na de vakantie zijn we gestart met het 

maken van een groepskunstwerk. 

Ieder maakte een vierkant met daarin 100 kleine 

vierkantjes. Elk vierkantje kreeg een eigen kleur, deze werd 

bepaald middels dobbelen met de dobbelsteen. We keken 

deze kunst af van kunstenaar Gerhard Richter. Het 

eindresultaat is, zoals je kunt zien, verbluffend!!! 
 



Nationale voorleesdagen: 

Woensdag 26 januari zijn de nationale voorleesdagen 

gestart. Zoals elk jaar zorgt de Onderwijs techniekgroep 

Geertruidenberg ervoor dat er een technisch 

vakman/vakvrouw in elke klas van de onderbouw een 

"technisch prentenboek" komt voorlezen. Helaas was het 

dit jaar, i.v.m. corona, niet mogelijk om echt naar school te 

komen. De kinderen van groep 1,2 en 3 werden nu online 

voorgelezen door Rosanne. Zij is oud leerling van de 

Vonder en werkt bij bouwbedrijf Heesters. Rosanne las 

voor uit het prentenboek : " Kom uit die kraan". Een erg 

leuk verhaal met een verrassend eind.  

 

De leerkrachten lezen deze dagen extra vaak voor. Voorlezen is immers erg belangrijk 

voor de ontwikkeling van de woordenschat en het taalgevoel, het prikkelt de fantasie het 

is bovendien erg leuk!  
 

Biebvrijwilligers gezocht: 

Wij hebben in de aula een prachtige bibliotheek waar 

de kinderen elke dag van 11.30 tot 12.00 uur naar toe 

kunnen om boeken te lenen die ze in de klas kunnen 

lezen. Elke dag is er op deze tijd een biebvrijwilliger die 

de boeken en de pasjes van de leerlingen scant, de 

boeken terugzet, en de kinderen helpt met het kiezen 

van de boeken. Zeker als het wat drukker in de bieb is, 

is het eigenlijk te veel voor maar 1 vrijwilliger. Wij zijn 

op zoek naar nog een aantal vrijwilligers die op een 

vaste dag of als invaller mee zou willen helpen.  

Lijkt het u wat of kent u iemand die dit zou willen doen, neem dan even contact op met 

Anja Dikkes van groep 1/2A. 

 

Begrijpend lezen, hoe doe je dat? 

Met de leerkrachten van groep 4 tot en met 8 zijn we na de 

kerstvakantie aan de slag gegaan met het begrijpend lezen. 

Hoe geef je een goede begrijpend lezen les? Welke instructie hebben kinderen nodig? 

Begrijpend lezen leer je niet door steeds maar een tekst te lezen en er vragen over te 

maken. Om een tekst goed te begrijpen heb je allereerst een goed technisch leesniveau 

nodig, voldoende woordenschat en voorkennis over de tekst die je gaat lezen. Kun je 

technisch nog niet goed lezen, dan zit alle energie in het verklanken van de woorden en 

niet in het begrip. Als je geen kennis hebt van het onderwerp waar een tekst over gaat, 

dan is het ook lastig te begrijpen. We kiezen steeds vaker voor rijke teksten, waarbij de 



leerkracht hardop voordoet hoe je kunt voorspellen, hoe je na kunt denken over de tekst, 

je mening kunt vormen en stukjes tekst samen kunt vatten. 

Gelukkig heeft het team hulp van een deskundige. Zij leert ons op een andere manier 

naar begrijpend lezen te kijken. Tijdens de bijeenkomsten zijn we zowel theoretisch als 

praktisch bezig. We horen verschillende theoretische onderbouwingen en bereiden direct 

een les voor, die middels co-teaching in de klas gegeven wordt. Op deze manier wordt 

dat wat we leren gelijk in de praktijk gebracht. 

We zijn ontzettend enthousiast om op deze manier te werken aan ons begrijpend 

leesonderwijs in groep 4 tot en met 8. 

Valentijn…… 

Wat zijn we blij verrast door de oudervereniging….. 

Super! 

Dank je wel lieve ouders! 

 

 

 

Overblijfmedewerkers 

gezocht: 

Ons overblijfteam zoekt nog 

Overblijfmedewerkers 

Wat is het toch heerlijk om iets 

voor kinderen te kunnen betekenen. Om er voor kinderen te zijn tijdens het overblijven is 

bijzonder waardevol vrijwilligerswerk. Je krijgt er als vrijwilliger een hoop voor terug. Voor 

je het weet ben jij de favoriete overblijfmedewerker en zijn de kinderen maar wat blij als 

jij weer gezellig een boterhammetje met ze komt eten. Een vertrouwd gezicht bij wie een 

kind even heerlijk, ontspannen zichzelf mag zijn kortom; goede Overblijfmedewerkers zijn 

goud waard en maken echt het verschil.  

We hebben in ons overblijfteam weer een aantal plaatsjes 

vrij. Dus, heb jij hart voor kinderen en ben je tussen de 

middag zo nu en dan een uurtje vrij? Meld je dan aan via 

https://kinderstralen.nl/school/bs-de-vonder/aanmelden-

voor-overblijf-medewerker. Via deze link vindt je alle info 

die je nog hebt. Uiteraard krijg je bij ons per keer 

overblijven een vrijwilligersvergoeding en dat is natuurlijk 

ook mooi meegenomen.  

https://kinderstralen.nl/school/bs-de-vonder/aanmelden-voor-overblijf-medewerker
https://kinderstralen.nl/school/bs-de-vonder/aanmelden-voor-overblijf-medewerker


Vakantierooster 2022-2023 

Herfstvakantie 22 oktober t/m 29 oktober 2022 

Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 7 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 25 februari 2023 

Tweede Paasdag  10 april 2023 

Meivakantie 22 april t/m 6 mei 2023 

Hemelvaart 18 en 19 mei 2023 

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 

Zomervakantie 15 juli t/m 26 augustus 2023 

 

Data in februari: 

• Donderdag 17 februari: MR vergadering 

• Vrijdag 18 februari: intekenen voor de oudergesprekken 

• Donderdag 24 februari: rapporten mee 

• Vrijdag 25 februari: carnaval op school! 

 

Berichten van buiten de school 

Info vanuit de GGD: 

Webinar: ‘Mama, papa: waar komen baby’s 

vandaan?’ 

Bij seksuele ontwikkeling van kinderen gaat het over 

meer dan seksualiteit. Het gaat ook over liefde en 

vriendschap, ontdekken of je een jongen of een meisje 

bent, aangeven wat je wel en niet wilt en lekker in je 

vel zitten. Als ouder kun je je kind bij deze 

ontwikkeling begeleiden. Wil je weten hoe? Kijk dan 

naar dit webinar over de seksuele ontwikkeling en seksuele opvoeding van kinderen t/m 

12 jaar oud. Het webinar wordt uitgezonden op donderdag 17 maart om 20.00 uur. 

Meld je nu aan en deel het met andere ouders! Kijk voor meer informatie en aanmelden 

op: 

https://ggd-west-brabant.webinargeek.com/mama-papa-waar-komen-baby-s-vandaan-1 

  

Met vriendelijke groet, mede namens Denise Meijer (adviseur Preventie & Gezondheid), 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fggd-west-brabant.webinargeek.com%2Fmama-papa-waar-komen-baby-s-vandaan-1&data=04%7C01%7CS.Roovers%40ggdwestbrabant.nl%7C9714119db3654b5ee07708d9eb1b6c6c%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637799325290548751%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fCFYahOp135F8fDJD0YqeuLSYszNmnLJvZgbjfQISa8%3D&reserved=0


Faantjes en Snotpinnen bouwen wir Faantekarren: 

Onze Faantjes en Snotpinnen zitten op dit moment 

niet stil. Inmiddels hebben we weer aanmeldingen van 

huiskamers, garages, schuurtjes en zolderkamertjes 

waar druk word gebouwd aan een Faantekar. Het is 

heel simpel: bouw een bolderkar, kinderwagen, skelter 

of iets anders wat rijdt om in een Faantekar (een mini 

carnavalswagen). Het motto van dit jaar is: Wai zèn nie te houwe en kan je gebruiken voor 

het maken van je Faantekarretje. Laat aan ons weten dat je mee doet en aan het bouwen 

bent. Stuur een mailtje naar optocht@de-cor.nl. Wie weet komt de Jeugdprins en 

Jeugprinses kijken naar hoe je aan het bouwen bent.  

Op carnavalszondag loop je door het Faantelaand rond zodat iedereen jouw creatie kan 

bewonderen! En wie weet als dat wel mag, komt daar nog een ieniemienie oeptochtje 

van… Wil je meedoen, geef je op via: optocht@de-cor.nl. Wij nemen dan contact met je 

op om de resterende informatie door te geven.  

 

Wij hopen veel Faantjes en Snotpinnen te zien met Faantekarretjes. Dan kunnen we die 

creativiteit volgend jaar zeker weer gebruiken tijdens het bouwen van de Grotste Faant! 

Dus trek allemaal je mooiste, gekste versiering uit de kast. Plak alles op een bolderkar of 

op de fiets. Trek je leukste carnavalskleding aan en laat het Faantelaand maar zien dat we 

niet stil gaan zitten! 

 

 


