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Tijdens de inloop & info avond hebben de kinderen
volop verteld en laten zien waarmee zij op school
werken en spelen. Het was een gezellige drukte in de
school!
Uiteraard bent u ook op andere momenten van harte
welkom een kijkje te nemen in de groep van uw kind!

Welkom
Wij vinden het heel fijn om Ivy-Ann de Roos als nieuwe leerling van groep 1-2-3 te mogen verwelkomen.
We wensen haar een geweldige tijd op basisschool De Vonder toe!
Kinderboekenweek
Binnenkort gaat de landelijke Kinderboekenweek weer van start. Het thema is ‘vriendschap’, onder het motto:
Kom erbij! Anderhalve week speciale aandacht voor het plezier dat met kinderboeken ervaren kan worden!
Niet alleen op school, maar natuurlijk ook in de bibliotheken en in de boekhandels. Schenkt u in die periode
ook extra aandacht aan het lezen?
Op onze school wordt de Kinderboekenweek geopend door Ingrid van Elst, leesconsulent Biblio+. Zij bezoekt
op maandagochtend 1 oktober elke groep en maakt de kinderen enthousiast met nieuwe boeken en weetjes.
Ouderendag
Tijdens de Kinderboekenweek vindt ook de Nationale Ouderendag plaats. En wel op vrijdag 5 oktober. In
samenwerking met Stichting BLOV, de Seniorenvereniging en De zonnebloem hebben we een gevarieerd
programma samengesteld, waar zowel jong als oud plezier aan kan beleven. De activiteiten vinden plaats op
school en in de Huiskamer. Wat we gaan doen, blijft nog een verrassing! We zouden het echt geweldig vinden
om op vrijdag 5 oktober de groep 70+ senioren uit het dorp op school te mogen verwelkomen.
Voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende leesbevorderingscampagne voor
kinderen uit groep 7 en 8. Op vrijdagmiddag 12 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek
af, met een eigen voorleeswedstrijd. De kinderen uit groep 7-8 die zich aangemeld
hebben, lezen een boekfragment naar keuze voor. Ze worden uiteraard aangemoedigd
door de andere kinderen van school. De jury kiest uiteindelijk de voorleeskampioen van
onze school. De winnaar mag door naar de vervolgronde van de gemeente Gennep.
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Vonderraad
We hebben een nieuwe leerlingenraad op De
Vonder! Na verkiezingen in groep 4 t/m 8 zijn de
leden bekend: Myra (groep 4), Bink (groep 5),
Nynke (groep 6), Anouk (groep 7), Bjorn (groep
8). De leerlingenraad gaat dit schooljaar vier
keer in overleg met juf Marcella. Na elk overleg
vertellen de kinderen aan de groep wat er
besproken is en overleggen zij welke
bevindingen of bespreekpunten ze mee kunnen
nemen naar een volgend overleg. We wensen
hen veel succes!
Portfoliogesprekken
Gedurende het schooljaar zijn er minimaal twee
rondes van oudergesprekken. In het eerste oudergesprek (oktober) ligt het accent op het welbevinden, in het
tweede oudergesprek (februari) staan de leervorderingen centraal. Buiten deze vaste momenten is er, op
afspraak, altijd gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.
Vanaf vorig schooljaar vindt het gesprek plaats in bijzijn van ouders, de leerkracht én het kind (vanaf groep 2).
We noemen dit het portfoliogesprek. Hierbij presenteert het kind zijn portfolio, vertelt over zijn ontwikkeling en
het werk op school. De leerkracht begeleidt het gesprek en vult aan waar nodig. Kinderen uit groep 1 zijn nog
niet aanwezig bij het oudergesprek, alle andere kinderen wel.
Om dit portfoliogesprek mogelijk te maken, zullen de gesprekken plaatsvinden tussen 16.00 uur en 19.00 uur
en 15 minuten per gesprek duren. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 23 oktober en donderdag 25
oktober. Binnenkort kunt u zich, via het ouderportaal, inschrijven voor het gesprek. U ontvangt hierover nog
bericht.
Ter voorbereiding op de portfoliogesprekken gaat de leerkracht met elk kind afzonderlijk in gesprek. Dit
noemen we het kindgesprek. Hierin staat het leergedrag (zowel sociaal-emotioneel als cognitief) van het kind
centraal. Op deze manier betrekken we kinderen bij hun eigen leerproces, waardoor zij meer gemotiveerd
raken om te leren. Om de gesprekken met de eigen leerkracht mogelijk te maken, wordt de groep gedurende
één dag over genomen door een invalleerkracht.
Kledinginzameling
Donderdag 25 oktober houden wij een Bag2School kledinginzameling actie! Naast bruikbare,
schone kleding kunt u ook lakens, gordijnen, pluche beesten, riemen, handtassen en
schoenen inleveren. Dit alles mag in een plastic zak van Bag2School of een andere zak. Hoe
meer we inzamelen, hoe meer geld wij als school ontvangen! Brengt u de zakken alstublieft
uiterlijk donderdag 25 oktober vóór 9.00 uur naar onze school. (Uiteraard is het ook mogelijk
de zakken al eerder te brengen. Plaatst u ze dan in de schoolbibliotheek.)
Invulling onderwijstijd
Samen met het team en MR / bestuur 2OV hebben we nagedacht over de invulling van de onderwijstijd.
Uitgangspunt; hoe kunnen we de beschikbare onderwijstijd zo effectief en efficiënt mogelijk inrichten. Dit heeft
geresulteerd in het volgende:
Meeloopdagen Voortgezet Onderwijs
Vanaf dit schooljaar zullen we niet langer gezamenlijk, met alle kinderen van groep 7 en 8, deelnemen aan de
meeloopdagen in het Voortgezet Onderwijs. Het kost simpelweg teveel onderwijstijd om met alle leerlingen,
gedurende twee schooljaren op rij, naar meerdere scholen te gaan kijken. Uiteraard vinden we een
meeloopdag volgen van de school van je (waarschijnlijke) keuze wel van meerwaarde voor elk individueel
kind. Vandaar dat we als school die mogelijkheid wel bieden. Kinderen van groep 8 kunnen zich via internet
aanmelden voor een meeloopdag en, indien deze onder schooltijd valt, hiervoor vrij krijgen.
Verkeersexamen
Waar mogelijk proberen we in onze combinatiegroepen verbinding te maken in leerstof. Zo ook met betrekking
tot het verkeersexamen. Voorheen nam groep 7 jaarlijks deel aan het schriftelijk en praktisch verkeersexamen.
Vanaf dit schooljaar zullen we 1x per twee jaar deelnemen aan het verkeersexamen en wel met alle kinderen
van groep 7 en 8. Concreet betekent dit dat we in het schooljaar 2019-2020 weer deel zullen nemen aan het
verkeersexamen.
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Fruitpauze
De fruitpauze is bedoeld als korte onderbreking van de onderwijsactiviteiten, waarbij een gezond
tussendoortje wordt genuttigd. Ook al doet de naam anders vermoeden, de fruitpauze wordt gezien als
onderwijstijd (niet als pauzetijd) en dient door de leerkracht ook overeenkomstig ingevuld te worden. Wilt u bij
het mee geven van eten en drinken voor de fruitpauze ook rekening houden met een ‘gezond tussendoortje’?
Schoolfotograaf
Dinsdag 23 oktober komt de schoolfotograaf naar onze school.
Om 8.30 uur starten we met het maken van de gezinsfoto’s.
Broertjes of zusjes die nog niet op onze school zitten, zijn van
harte welkom hierbij aan te sluiten! Later die ochtend wordt er
van elke leerling een portret en van elke klas een groepsfoto
gemaakt.
Ouderhulp
Wij zijn heel blij met de vele aanmeldingen voor ouderhulp tijdens verschillende schoolactiviteiten. Dank
hiervoor! Voor de creatieve ochtenden in groep 1-2-3 zoeken we echter nog hulpouders (of grootouders).
Mocht u kunnen helpen op donderdag 31 januari, dinsdag 19 maart, donderdag 18 april of dinsdag 14 mei
horen wij het graag. U kunt dit doorgeven aan juf Stefanie.
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