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Start van het schooljaar 

Na een heerlijke vakantie is het altijd even spannend om naar school te gaan. Hoe is de nieuwe juf? 

Waar en naast wie zit ik in de klas? Ben ik toch niet alles vergeten van vorig jaar? 

Ook de juffen vinden het altijd spannend, maar ook weer heel leuk om te starten! 

En dit schooljaar starten we voortaan elke dag om half negen! 

Compliment voor iedereen! Bijna alle kinderen zijn op tijd binnen 

om samen aan de slag te gaan. 

Na twee weken wennen, hebben we deze en volgende week de 

kennismakingsgesprekken met alle ouders. Het is zo fijn om u als 

ouder meteen aan het begin van het jaar al een beetje beter te 

leren kennen en te horen wat jullie belangrijk vinden voor jullie 

kind. Zo kunnen we er samen een fijn schooljaar van maken! 

Voor de kinderen was er deze week het schoolreisje. Super leuke uitstapjes waren het weer, met 

dank aan de oudervereniging en juffen voor de goede organisatie.  

Ja, we zijn weer goed van start gegaan! 

Ontwikkelingen op De Vonder 

Net voor de vakantie kwam het bericht, dat er onderzoek gedaan wordt naar een mogelijke fusie 

tussen onze school en De Wilsdonck. Zowel de gemeente als het schoolbestuur willen deze 

mogelijkheid onderzoeken. Bij dit onderzoek zullen zeker de ouders en het personeel geïnformeerd 

en betrokken worden. Als hier ontwikkelingen zijn of er nieuws te melden is, dan wordt u op de 

hoogte gehouden. 

In de school gaat de ontwikkeling van ons onderwijs 

natuurlijk ook gewoon door. We zijn trots op de inrichting en 

keuze om meer het spelend en bewegend leren in te zetten. 

Afgelopen week is het onderbouwteam bij een lezing 

geweest van Hanneke Poot over het belang van spelen en 

bewegen voor de sensomotorische ontwikkeling. Het was 

erg leerzaam en de ideeën zijn goed in te zetten in de groepen. 

In de midden- en bovenbouw bespreken de leerkrachten met elkaar de inzet van kindgesprekken. 



Dat kan een leergesprek zijn, om te weten te komen hoe een kind tot 

bepaalde resultaten komt, maar ook een gesprek over het 

welbevinden of zorgen die een kind heeft. 

In groep 7 en 8 is het tussenlokaal als extra werkplek in gebruik 

genomen. Drie dagen per week is er een extra leerkracht, die met 

groepjes kinderen werkt. Soms om nog wat meer uitleg te geven, 

soms juist om verrijking aan te bieden, waarmee de kinderen in de 

eigen klas verder kunnen.  

Ook voor ouders is er wat veranderd. Naast social schools hebben we nu de TSOapp in gebruik om 

kinderen aan – en af te melden bij de TSO. Wat fijn, dat binnen twee weken het systeem door 

iedereen gebruikt wordt! 

Activiteiten op school 

De eerste schooldag was weer bijzonder, met een proost op het nieuwe jaar met champagne! Dat is 

pas een goed begin! 

Schoolreisje  

Ook dit jaar waren de schoolreisjes weer geslaagd! Gelukkig waren de weergoden ons over 't 
algemeen goed gezind. 

Groepen 1 en 2 hebben de Avonturenboerderij in 
Molenswaard bezocht. Daar hebben de kinderen genoten 
van Teun en Fien en allerlei dingen ontdekt over het leven op 
de boerderij.  Alle kinderen ontvingen aan het einde van de 
dag voor hun inzet een echt Boerderij-diploma: goed gedaan!  

Groepen 3, 4 en 5 hebben in het Spoorwegmuseum in een 
heus techlab allerlei dingen ontdekt over treinen: wat voor 
soort treinen er zijn, hoe ze kunnen bewegen en nog veel 
meer dingen! Uiteraard hebben ze ook heel wat treinen van 
binnen gezien en in een aantal attracties zelf kunnen ervaren 
hoe het voelt om met een trein mee te gaan.  

 

 

 

 

 



Groepen 6, 7 en 8 zijn bij het Archeon een hoop wijzer geworden over 
verschillende historische tijden zoals de Middeleeuwen en de Romeinse 
tijd. Aan de hand van een paspoort reisden ze door de tijd, waarna de 
middag werd afgesloten met een heus gladiatorenspektakel.  

 

 

 

 

 

 

 

Al met al een erg leerzame en gezellige dag! 

Via deze weg willen wij alle hulpouders bedanken voor hun inzet 
en enthousiasme. Hopelijk kunnen we ook volgend jaar weer 
rekenen op jullie hulp. 

 

Ouderbetrokkenheid 

Het is van groot belang om met ouders samen te werken aan een 

goede ontwikkeling van “onze” kinderen. We proberen u steeds zo 

goed mogelijk te informeren en vragen u om uw ervaringen ook met 

ons te delen. Wat voor ons heel vanzelfsprekend is, hoeft dat voor u 

als (nieuwe) ouder niet te zijn. We zijn nieuwsgierig naar de blik van 

ouders en jullie idee over de betrokkenheid bij onze school en de 

ontwikkeling van jullie kinderen. Vandaar dat we u hier binnenkort 

naar zullen vragen, via een vragenformulier. 

Vooruitlopend op de uitslag van deze vragenlijst willen we ouders de mogelijkheid geven om mee te 

kijken via het ouderportal van Parnassys. We starten met de gewone administratieve gegevens en 

zullen u daarna ook toegang geven tot de resultaten van uw kinderen. U ontvangt hiervoor een 

aparte brief met alle informatie.  

 

Een paar regels om samen af te spreken 

We vinden het fijn om het naar binnen komen van de kinderen rustig te laten verlopen. Daarom gaan 

niet alle kinderen door dezelfde deur naar binnen. Als de zoemer gaat, gaan er GEEN KINDEREN OF 

OUDERS door de voordeur naar binnen. 

De kleuters lopen achterlangs, over het paadje langs de kleuterlokalen. Ouders mogen na het 

afscheid nemen wel door de voordeur NAAR BUITEN.  

De kleuters van groep 2 mogen al gaan oefenen met het alleen naar binnen komen. Dan zijn ze dat al 

gewend, als we na de herfstvakantie willen vragen of alle kleuters van groep 2 voortaan zelfstandig 



naar binnen komen. Kleuters uit groep 1 mag u gewoon tot aan de klasdeur brengen. 

Vanaf groep 3 gaan de kinderen alleen het schoolplein op om daar te wachten tot de zoemer gaat. 

Elk kind weet door welke deur hij of zij naar binnen kan gaan. 

Het is fijn, als de fietsen van de kinderen onder het afdak staan. In verband met de veiligheid zetten 

we geen fietsen binnen in het halletje. Ook niet na schooltijd. 

Tja, en voor de ouders het verzoek om de auto te parkeren in de 

parkeervakken op het Bachplein. We zien helaas regelmatig auto’s op de 

stoep en voor de uitritten van bewoners in de Schubertstraat.  

Als we allemaal een beetje bewust letten op deze regels en elkaar bij het 

halen en brengen, dan verloopt dit veilig en zonder opstoppingen. Super 

fijn als iedereen hier aan mee wil werken! 

 

Schoolfotograaf 

Op donderdag 24 oktober komt de schoolfotograaf voor de individuele foto’s en groepsfoto’s. Mocht 
u graag een foto willen van de broertjes of zusjes, het gezin of een foto met opa en oma, dan kan dat 
op woensdagmiddag 23 oktober. Hiervoor zullen we op een later tijdstip nummers uitdelen, zodat u 
weet hoe laat u ongeveer die middag aan de beurt bent. 

Om het maken van de foto’s op deze middag in goede banen te leiden, zoeken we nog een vrijwillige 
ouder die de fotograaf wil assisteren. U kunt zich opgeven van de oudervereniging of bij de directeur. 

 

Data in september en (begin) oktober: 

- 5 september: schoolreisje 

- 11 september:  MR vergadering 

- 12 september: kennismakingsgesprekken 

- 17 september: studiedag: alle kinderen zijn vrij 

- 27 september: groep 8: beleef de techniek: bouw je eigen huis (Hanze college) 

- 1 oktober: jaarvergadering van de oudervereniging 

- 2 oktober: start Kinderboekenweek 

- 7 oktober: dag van de leraar 

- 23 oktober: op deze woensdagmiddag is er gelegenheid om de schoolfotograaf foto’s te 

laten maken van broertjes en zusjes / opa’s en oma’s.  

 

 

 



Bericht van buiten de school:

  

Tweedehands  
Kinderkleding- en speelgoedbeurs 

Zaterdag  

21 september 2019 van 8.30 uur   

tot 12.00 uur  

t.b.v. onder anderen Stichting Leergeld West-Brabant Oost  

PAS OP NIEUWE LOCATIE:  

De Bunthoef   

Bloemenhof 2 te Oosterhout   

www.kinderkledingbeursoosterhout.nl   

 

 

RONDJE  DEN BERG  

14 & 15 september 2019   

  

betreft :   ZANDKASTEELBOUWWEDSTRIJD   zaterdag 14 september 2019  

              

Vorig jaar hebben we tijdens het culturele weekend Rondje Den Berg voor de zeventiende maal een 

prachtige zandkasteelbouwwedstrijd gehouden op de Markt in Geertruidenberg.  

  

Dit jaar komt het zand weer naar Den Berg. Dat betekent dat op zaterdag 14 september de kinderen 

vanaf 8 jaar weer aan de slag kunnen als onderdeel van Rondje den Berg 2019.  

Om 13.00 uur kunnen de kinderen ouder dan 8 jaar deelnemen aan het evenement. Onder 

begeleiding van de Sandaholic’s kunnen zij een zandsculptuur maken. Rond 16.30 uur zal een 

deskundige jury beoordelen welke groep met de trofee naar huis gaat.  

  

Cultureel Weekend Rondje den Berg 2019 



Aan de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8,  
ouders en verzorgers,  
  

Op zaterdag 5 oktober a.s. nemen wij jullie mee op 

ontdekkingsreis in ‘de 7 werelden van duurzaamheid en 

techniek’.   

Wij nodigen hierbij alle leerlingen uit de hogere groepen van 

het basisonderwijs en de basisklassen van het voortgezet onderwijs graag uit, zodat jullie op het 

Dongemond College in Raamsdonksveer kunnen gaan deelnemen aan doe-activiteiten op het 

gebied van techniek, duurzaamheid en wetenschap.   

In een speciaal GENiaal OntdekLab kunnen jullie bijvoorbeeld zélf aan de slag gaan met het kweken 

van voedsel, 3D tekenen, meespelen met het RWE Energie Transitiespel, zelf een app creëren, 

duurzaam bouwen, klussen in een tuin met biodiversiteit en ervaren met ‘virtual reality’ bril hoe het 

in een binnenvaartschip eruitziet... en nog veel meer!   

Het GENiaal OntdekLab is een prachtig initiatief van de gemeente Geertruidenberg, om te laten 

zien dat techniek, duurzaamheid en innovatie niet ingewikkeld of nieuw is maar vanzelfsprekend 

voor nu en in de toekomst.  

Neem je ouders mee en bekijk alle nieuwe technieken en duurzaamheidsprojecten die tegenwoordig 

binnen het bedrijfsleven te vinden zijn. Meer dan 40 bedrijven uit de gemeente en de regio 

presenteren zich.   

We sluiten de dag af met een dj-workshop en optreden en dan hopen we dat jullie naar huis 

terugkeren met een koffer vol ideeën en leuke ervaringen.   

Graag tot ziens op zaterdag 5 oktober a.s. van 11.00 tot 17.30 uur. Deelname is 

gratis!  

  

GENiaal: Duurzaamheid, Techniek & Onderwijs  
W: www.geniaal.nu     E : info@geniaal.nu  

 

 

 


