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Voorwoord
De maand januari zit er weer op en daarmee zijn we over de helft van het schooljaar. Op
dit moment werken de leerkrachten druk aan de rapporten, die op 12 februari mee naar
huis komen. Een mooi meetmoment om te zien of de ontwikkeling van uw kind verloopt,
zoals we mogen verwachten. Leerkrachten gaan graag met u in gesprek over die
ontwikkeling op 14 en 19 februari. Vergeet u niet het briefje deze week in te leveren met
uw voorkeurtijden?
Het team heeft afgelopen maand het spellingsonderwijs onder
de loep genomen en met een externe deskundige gekeken naar
de meest effectieve instructie voor spelling. In de groep 3 tot en
met 8 zijn observaties geweest en we zijn heel trots om terug te
horen, dat we hele goede instructielessen voor spelling geven.
De scholing loopt nog door, waarbij we gaan kijken naar een
effectieve verwerking van de instructie.
De onderbouw is regelmatig bij elkaar om het werken met thema’s in de kleuterbouw te
bespreken. Het is ontzettend genieten om te zien hoe de kinderen op dit moment werken
rondom het thema “ziek zijn”. Onder leiding van een
extern deskundige werken we aan het herijken van de
overgang van groep 1 naar groep 2 naar groep 3. Ook
het registratiesysteem wordt kritisch bekeken en het
beredeneerd aanbod bij de kleuters binnen de
thema’s goed gepland en gedocumenteerd.
Komende week wordt de uitslag “andere schooltijden” besproken. Hierbij zal het MT en de
MR betrokken zijn. Na deze week ligt er een voorstel hoe we hier mee verder gaan en
wordt u op de hoogte gesteld van de uitslag.
In de groepen gebeurt er natuurlijk ook van alles. In deze nieuwsbrief een kleine greep uit
die activiteiten:

Sportief handbaltoernooi bekroond
met een eerste prijs!!!
Groep 4
De jongens - de oranje leeuwtjes hebben de
eerste prijs behaald bij het handbaltoernooi
Ze hebben met z’n alle genoten en een mooie
medaille gewonnen.

Bezoek van waarnemend burgemeester
Luteijn in groep 8.
Donderdag 31 januari hebben de groepen 8 een
gastles gekregen van burgemeester Luteijn.
Hij heeft verteld hoe het is om burgemeester te zijn
en wat er allemaal bij komt kijken als je de politiek
ingaat. Na afloop van de les was er nog ruimte voor
vragen en hebben we de ambtsketting van dichtbij
bekeken.
Aan het eind van het schooljaar zijn we uitgenodigd op het
gemeentehuis om onder begeleiding van een coach een debat te gaan
voeren in de echte raadszaal.

Gastles kindertelefoon in groep 7 en 8
Afgelopen vrijdag kregen de leerlingen van groep 7 en 8 een gastles van een vrijwilliger van
de Kindertelefoon. Aan de hand van een presentatie, een grabbelton en een quiz kregen
de leerlingen veel informatie over wat de kindertelefoon nou precies is, met wat voor
vragen je er terecht kunt en wat de vrijwilligers van de kindertelefoon voor kinderen
kunnen doen.
De leerlingen waren zeer betrokken en vroegen de vrijwilliger de hemd van het lijf.

Vakmensen lezen voor in groep 1-2-3
In groep 1,2 en 3 is er voorgelezen door mensen met een technisch beroep in het kader
van de nationale voorleesdagen. In groep 1c was er een timmerman om voor te lezen,
maar die ook met de kinderen alle
gereedschappen heeft bekeken en
uitgeprobeerd. Erg leuk om zo
voorlezen te combineren met
techniek en de kinderen hebben
genoten!

Carnaval in aantocht!
Olé.....
Vrijdag 1 maart is het weer zover, carnaval
op de Vonder!
In de ochtend zal voor de verschillende
bouwen een carnavalscircuit plaatsvinden.
De oudervereniging zal via de app nog een oproep doen voor hulp.
De kinderen mogen verkleed naar school komen. Confetti en speelgoedwapens
moeten thuisblijven.
We mogen deze ochtend ook van een verrassingsoptreden genieten.
Om 12 uur start voor de kinderen van groep 1 t/m 4 vakantie.
De kinderen van groep 5 t/m 8 worden om 13.10 terug op school verwacht, zodat
we samen naar het gezellige FERS FOANTJES FOIF in de Witte Leeuw gaan.
We lopen hier om 13.15 meteen naar toe en verwachten om 15.30 terug te zijn,
zodat ook deze kinderen van hun welverdiende vakantie mogen gaan genieten.
In de Witte leeuw mogen geen serpentines, confetti of
speelgoedwapens meegebracht worden.
De Vonderiaantjes hebben er zin in!
In verband met de carnavalsviering zijn de
leerlingen van groep 1 op woensdag 27
februari VRIJ en mogen ze op vrijdag 1
maart naar school.

Dansvoorstelling groep 3 en 4: "Lepeltje Lepeltje" - De Dansers
Op dinsdag 12 februari gaan de leerlingen van de groepen 3 en 4 naar een dansvoorstelling
kijken. Deze culturele activiteit is gepland volgens het cultuurwerft-menu 2018-2019.
Lepeltje Lepeltje is een dansconcert met speelse energie, indrukwekkende acrobatische
dans en dromerige muziek. De voorstelling gaat over vrijheid, geborgenheid en durf.

Data in februari:
-

Dinsdag 12 februari: rapporten mee naar huis
Donderdag 14 en dinsdag 19 februari: oudergesprekken
Dinsdag 12 februari: gastles van de harmonie voor groep 5 en 6
Dinsdag 12 februari: dansvoorstelling groep 3 en 4

-

Maandagochtend 18 februari: groep 5a en 5b naar het Speelgoedmuseum in het
kader van Museumschatjes.

Bericht van buiten de school:

De speeltuin op het Bachplein
Beste buurtgenoten van het Bachplein,
Er is een commissie gevormd, die actief bezig is met de ontwikkeling van de speeltuin.
Deze commissie wil in het voorjaar de speeltuin opknappen met een aantal nieuwe
speeltoestellen en hebben ook plannen voor andere toestellen in de speeltuin.
Zij zullen binnenkort alle omwonenden benaderen om de budgetaanvraag bij de
gemeenten te ondersteunen en actief mee te helpen met sponsoracties om het benodigde
geld bij elkaar te krijgen.
Er is een mooie tekening gemaakt van de eerste plannen. U kunt uw vragen of
opmerkingen aangeven bij Maaike, via maaikey_b@hotmail.com

Stichting Spinningmarathon
!!!NIEUW NIEUW NIEUW!!!
Dit jaar zal Stichting Spinningmarathon Raamsdonksveer
voor het eerst een speciale KIDS-spinningmarathon
organiseren. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 16 maart
van 18.00 uur tot 20.00 uur in Koloszaal Raamsdonksveer.
Deelnemen kan voor (minimaal) €15,- per fiets (voor 2 uur).
Zit jij in groep 7 of 8 van de basisschool, wil jij dolgraag
meedoen met de speciale kindereditie en helpen om zoveel
mogelijk geld op te halen voor KiKa en ALS? Schrijf je dan nu
in via onze website www.sprv.nl .
Hier vind je het inschrijfformulier en kun je een sponsorformulier downloaden.
Vraag je vader, moeder, ooms, tantes, opa's, oma's, buren en kennissen om je te
sponsoren en wie weet ben jij onze topdonateur en win je een mooie prijs!!

Met sportieve groet,
Sabine Devogel
Namens Stichting Spinningmarathon
Raamsdonksveer

