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Wat fijn om iedereen weer te zien en alle vakantieverhalen te horen! Samen met het team, de kinderen en
u als ouders gaan we er een mooi schooljaar van
maken! Wij hebben er zin in.

Welkom
Wij vinden het heel fijn om enkele nieuwe leerlingen op onze school te mogen verwelkomen, te weten;
Leontine Lubbers en Senna Luchters in groep 5 en Finn Voss in groep 1. We wensen hen een geweldige
tijd op basisschool De Vonder toe!
Jaarkalender
In de jaarkalender op het ouderportaal vindt u het gehele jaar door alle informatie over onze schoolactiviteiten.
Enkele belangrijke data voor dit schooljaar zetten we hier vast op een rij:
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

15 t/m 19 oktober
24 december t/m 4 januari
4 t/m 8 maart
22 april t/m 3 mei
30 en 31 mei
10 juni
8 juli t/m 16 augustus

Schoolactiviteiten
26 sept Kinderpostzegels
23 okt Schoolfotograaf
25 okt en 9 mei Kledinginzameling
5 dec Sinterklaas
20 dec Kerstavond
21 dec om 12.00 uur start de Kerstvakantie
1 mrt Carnavalsfeest
26 mrt Juffen & meester dag
2 april Buitenlesdag
12 april Koningsspelen
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Studiedagen
Donderdag 6 september
Maandag 5 november
Donderdag 6 december
Maandag 4 februari
Maandag 8 april
Donderdag 20 juni

27, 28 en 29 mei Kamp groep 8
19 juni Schoolreis
2 juli Musical groep 7-8
4 juli Laatste schooldag groep 8
5 juli om 12.00 uur start vakantie

Ouderavonden
12 sept Inloop & info avond
23 of 25 okt Portfoliogesprekken
26 of 28 febr Portfoliogesprekken
18 juni Portfoliogesprekken (facultatief)

Crea ochtenden
Groep 1-2-3:
31 jan, 19 mrt, 18 april, 14 mei
Groep 4 t/m 8:
7 febr en 12 mrt

Schoolgids
De schoolgids voor 2018-2019 vindt u op het ouderportaal en onze website. Deze gids vertelt u hoe we het
onderwijs en andere praktische zaken op school vorm en inhoud geven (zoals kleding bewegingsonderwijs,
eten/drinken, verjaardagen en pauze tijden).
Verzuim
Wanneer uw kind om welke reden dan ook de school moet verzuimen, verzoeken we u hiervan tijdig melding
te maken. Liefst enkele dagen van tevoren en bij ziekte voor aanvang van de lessen. Dit kan via het
ouderportaal.
Verlof
Een kind kan onder bepaalde voorwaarden verlof van school krijgen. Dit verlof dient minimaal twee maanden
van tevoren aangevraagd te worden. Hiervoor is een speciaal formulier op school beschikbaar.
Eten en drinken
Als school dragen we graag bij aan een beter milieu. We willen u dan ook vragen, voor het eten en drinken, zo
min mogelijk verpakkingsmateriaal mee naar school te geven. Alvast dank hiervoor.
Ouderhulp
Aan het begin van het schooljaar inventariseren wij, wie zich bij welke schoolactiviteit in zou willen zetten.
Daarmee ondersteunt u de school en het team, zodat onze kinderen een goede leeromgeving hebben om zich
in te kunnen ontwikkelen. Zonder ouderhulp zijn veel extra activiteiten, die de school leuk en gezellig maken,
helaas niet mogelijk. We hopen dan ook dat zoveel mogelijk ouders ook dit jaar weer een steentje willen
bijdragen. Alvast hartelijk dank hiervoor! Binnenkort ontvangt u hierover, via het ouderportaal, bericht.
Bibliotheek op School
De bibliotheek op onze school is elke woensdagmiddag, van 13.00 uur tot 14.00 uur, geopend
(met uitzondering van de schoolvakanties en vrije dagen). Dit betekent dat de bibliotheek
morgen weer voor het eerst de deuren opent. Denkt u eraan om de kinderen hun boeken
mee naar school te geven? Ook jongere kinderen zijn van harte welkom!

Even voorstellen aan…
Vandaag heeft juffrouw Elly kennisgemaakt met de kinderen van groep 4-5-6. Zij zal dit schooljaar op maandag,
dinsdag, woensdag en donderdagochtend als onderwijsassistent deze groep ondersteunen. Wij heten haar van
harte welkom op onze school en wensen haar veel plezier!
Elly stelt zich ook graag even aan u voor:

Elly Gijsberts
Hallo allemaal. Mijn naam is Elly Gijsberts. Ik woon samen in Nieuw-Bergen en ben
moeder van twee zoons. Vol enthousiasme begin ik dit schooljaar op De Vonder.
Vandaag was mijn eerste dag in groep 4-5-6. Ik vond het bijzonder leuk en
gezellig! Ik ben erg enthousiast en heb veel zin in het komende schooljaar.
Heb je vragen of wil je meer over mij weten, spreek me gerust een keertje aan.
We gaan elkaar vast ontmoeten. Tot ziens!
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