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                                          VONDERNIEUWS                                 november 2021 

 
 
 
Belangrijke data 

1, 8, 15 november groep 6/7/8 naar het Smaakcentrum 

1 november  luizencontrole 

1 t/m 5 november Rekenlab  

2 en 4 november  portfoliogesprekken 

4 november  start project Samen Beter Lezen 

5 november  kledinginzameling 

5 t/m 12 november week van de mediawijsheid 

23 november  studiedag (kinderen zijn vrij) 

24 november  start verlof juf Marleen 

3 december  Sint op school 

 
Wist u dat 
… we een fantastische ouderendag hebben gehad op 1 oktober 
… de inloopavond van donderdag 7 oktober erg goed bezocht is 
… juf Karin ontzettend genoten heeft van haar 40 jarig onderwijsjubileum én verjaardagsfeest 
… de Vonderraad (leerlingenraad) haar eerste vergadering achter de rug heeft 
… we met elkaar gesproken hebben over gezonde voeding en beweging 
… onze school zich ingeschreven heeft voor het EU-schoolfruit en groente programma 
 
Verlof juf Marleen 
Ben je leerkracht én zwanger geldt vanwege het coronavirus de richtlijn dat ‘een personeelslid dat 28 weken of 
meer zwanger is 1,5m afstand tot alle anderen moet houden (dus ook leerlingen op de basisschool)’. Dit maakt 
dat juf Marleen vanaf 28 weken zwangerschap niet langer in de groep mag staan, maar ander werk moet doen 
waarbij wel afstand gehouden kan worden. Concreet betekent dit dat juf Marleen in de periode van 24 november 
tot 17 januari buiten de groep werkzaam is en groep 6-7-8 vanaf die tijd tot aan de zomervakantie les krijgt van 
één (of meerdere) invalleerkracht(en). In samenwerking met de Vervangerspool zijn we volop bezig met de 
werving. Uiteraard streven we hierbij zoveel als mogelijk naar continuïteit. Na de herfstvakantie verwachten we 
het verlof ingevuld te hebben en zullen we u hierover berichten.  
 
Smaakcentrum 
Groep 6/7/8 gaat drie ochtenden naar het Smaakcentrum in Gennep. Hier worden de kinderen wegwijs gemaakt 
in de wereld van voeding. Ze gaan zelf aan de slag in de keuken van verzorgingshuis Norbertushof en krijgen 
theorieles over gezond eten. De ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijke en zelfbereide maaltijd. 
 
Portfoliogesprekken 
Gedurende het schooljaar zijn er drie rondes portfoliogesprekken: oudergesprekken waarin het kind centraal 
staat en aan de hand van zijn/haar portfolio vertelt over zijn/haar ontwikkeling. De gesprekken vinden plaats in 
bijzijn van ouders, de leerkracht én het kind (vanaf groep 2). We hechten als school veel waarde aan deze 
gesprekken. Ze horen bij onze schoolontwikkeling richting kindgericht onderwijs. Gesprekken met kinderen en 
ouders helpen ons om het onderwijs nog beter op de kinderen af te stemmen!  
 

Op 2 en 4 november is de eerste ronde gesprekken voor alle kinderen. Tijdens deze eerste gesprekken wordt 
vooral de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding van de kinderen besproken. Via het ouderportaal 
heeft u hiervoor een uitnodiging tot inschrijving ontvangen.  
 
 

Jarigen deze maand: 
 

14 november: Sonja (groep 5) 
20 november: Ivy-Ann (groep 6) 
21 november: Leontine (groep 8)  

 

Gefeliciteerd! 
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Samen Beter Lezen 
Het dalende leesniveau van kinderen in Nederland komt steeds vaker in het nieuws. Wij besteden op onze 
school extra aandacht aan het lezen, het vormt de basis voor de hele studieperiode van de kinderen. Als je goed 
leert lezen, heb je daar een leven lang plezier van! 
Elke dag lezen alle kinderen van 8.30 tot 9.00 uur in niveaugroepen. Een aantal enthousiaste leesmoeders 
helpen met Bouw!, het leesprogramma voor groep 2 t/m 4. De kinderen van groep 7 en 8 die ‘AVI uit’ zijn, geven 
kinderen uit groep 3 ook extra begeleiding met ‘Bouw!’.  
Een aantal kinderen uit groep 4, 5 en 6 start daarnaast met het project ‘Samen beter lezen’. Dit project wordt 
begeleid door Ingrid van Elst, onze leesconsulent vanuit de bibliotheek. Gedurende tien weken lezen de kinderen 
thuis, onder begeleiding, minimaal een uur extra per week. Op 27 januari sluiten we met deze kinderen en hun 
ouders het project af met een ‘leesfeest’! 
 
Rekenlab – Pluspunt 4  
Sinds dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe rekenmethode, namelijk Pluspunt 4. Pluspunt 4 biedt per 
les één lesdoel aan. Op deze manier wordt het voor de kinderen overzichtelijker met welk doel zij die dag gaan 
oefenen. Daarnaast biedt Pluspunt 4 ook uitdagende rekenprojecten aan. Dit zijn de Rekenlabs. In het Rekenlab 
werken kinderen aan realistische reken-wiskundige uitdagingen, waarbij ze gebruik maken van 21e-eeuwse 
vaardigheden en onderzoekend en ontwerpend leren.  
De Rekenlabs vinden schoolbreed plaats. Dat houdt in dat de hele school in dezelfde week aan de slag gaat 
met een realistisch reken-wiskundig probleem/uitdaging. De kinderen zijn op deze manier op een andere manier 
met rekenen bezig.   
Het Rekenlab sluit perfect aan bij het kindgericht onderwijs waar wij als school steeds meer naar toe werken. 
De projecten zijn ontworpen vanuit de belevingswereld van kinderen, waardoor het betekenisvoller wordt. Hoe 
betekenisvoller de context, hoe groter de intrinsieke motivatie van leerlingen is. Ook wordt er niet vanuit een 
methode geleerd, maar vanuit een onderzoekende en ontwerpende houding. En als laatste krijgt de leerkracht 
meer een coachende rol.    

 

Het eerste Rekenlab vindt plaats in de eerste week na de herfstvakantie. Wij maken in de verschillende groepen 
graag gebruik van uw ouderhulp. (Aanmelden kan via het ouderportaal.) We hebben de volgende hulp nodig: 
Groep 1-2-3:  

 Ouders die kunnen helpen bij het wegen/bakken van de koekjes   
 Een ouder die een kok/bakker kent en bij ons in de klas kort wat wil vertellen over het beroep   

Groep 4-5:  
 Ouders die kunnen rijden & begeleiden naar een supermarkt (woensdagochtend 3 november)  
 Een ouder die connecties heeft met een supermarkt en eventueel een korte rondleiding kan geven of 

regelen (woensdagochtend 3 november)   
Groep 6-7-8:   

 Geen ouderhulp nodig  
 
Ouderbijdrage  
Onze school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van €30,00 per schooljaar. Om de betaling te vergemakkelijken, 
ontvangt u voor de herfstvakantie een machtigingsformulier. Hiermee machtigt u de oudervereniging tot 
automatische incasso van de ouderbijdrage. Wilt u de oudervereniging niet machtigen, dan kunt u zelf de 
ouderbijdrage overmaken. Op het formulier staat een QR code vermeld waarmee u kunt betalen. Alvast hartelijk 

dank voor uw financiële bijdrage!     
 
Vervanging  
Bij afwezigheid van de leerkracht doen we een beroep op de Vervangerspool. De vraag blijkt op dit moment 
echter veel groter dan het aanbod, waardoor het niet gemakkelijk is om vervangingen in te vullen. Indien er geen 
vervanger beschikbaar is, kijken we of er intern mogelijkheden zijn zoals verschuiving van collega's of het 
samenvoegen van groepen. Is er geen goede oplossing mogelijk, zien we ons genoodzaakt aan de ouders van 
de betreffende groep te vragen de kinderen thuis te laten. U ontvangt hierover via het ouderportaal bericht. 

Uiteraard hopen we dit laatste te kunnen voorkomen. We waarderen uw begrip en medewerking in deze.  
 
Blijf thuis bij klachten 
Kinderen mogen naar school bij verkoudheidsklachten, af en toe hoesten, astma of hooikoorts. Bij koorts, 
benauwdheid of veel hoesten blijven kinderen thuis en laten zij zich testen bij de GGD. U kunt dit via het 
ouderportaal aan de leerkracht van uw kind doorgeven. 
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Kledinginzameling 

 
 
Voorstellen aan… 
Beste ouders/verzorgers, Ik ben Jaco Schreurs en ik loop dit jaar stage op De Vonder. Ik 
volg een PABO opleiding aan de HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) en ik zit in het  
2de jaar. Ik loop nu stage bij groep 6/7/8. Ik hoop een positieve invloed te hebben op de 
kinderen. Ook hoop ik ze te kunnen helpen in de voorbereiding op het middelbare 
onderwijs. Ik hoop veel te leren in deze stageperiode van de leraren op school en van de 
kinderen. Een fijne dag verder allemaal! Met vriendelijke groet, Meester Jaco 
 
Hoi hoi! Laat ik me even voorstellen. 
Mijn naam is Silke, ik ben 20 jaar oud en woon in Nieuw Bergen.  
Momenteel ben ik bezig met mijn 2de jaar op de PABO in Nijmegen.  
Ik loop stage in 4-5 op donderdag en vanaf 10 november ook op woensdag. 
Begin februari wissel ik van groep, dan mag ik stage gaan lopen in groep 6-7-8. 
In mijn vrije tijd skeeler regelmatig en spreek ik in het weekend graag af met mijn 
vriendinnen. Ik heb er erg veel zin in en hoop op een leuk jaar! Groetjes Silke 
 
Hallo allemaal, Mijn naam is Yentl Geurts, ik ben 19 jaar oud en ik woon in Ottersum.  
Ik doe de opleiding onderwijsassistent op Gilde Opleidingen in Venray. Dit is mijn laatste  
jaar van de opleiding. Dit schooljaar loop ik iedere maandag t/m woensdag stage in de  
klas van juf Karin en juf Stefanie. Ik vind het erg leuk om creatief bezig te zijn met de 
kinderen. In mijn vrije tijd volleybal ik bij flamingo’s en werk ik bij Kruidvat.  
Ik hoop mijn laatste jaar bij De Vonder goed af te sluiten en veel bij te leren! Tot gauw! 
 
 

 


