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                                          VONDERNIEUWS                                  oktober 2021 

 
Belangrijke data 
  1 oktober ouderendag 

  4 oktober dierendag 

  5 oktober dag van de onderwijskracht 

  7 oktober inloopmiddag & avond 

11-22 oktober kinderboekenweek  

12 oktober studiedag (kinderen zijn vrij) 

19 oktober feest juffrouw Karin 

21 oktober schoolfotograaf 

22 oktober voorleeswedstrijd 

25-29 oktober herfstvakantie 

 
Wist u dat 
… we het schooljaar luidruchtig gestart zijn met een optocht door het dorp 
… op school in de eerste periode van het schooljaar extra aandacht is voor groepsvorming en sociaal gedrag 
… alle groepen in het bijzonder aandacht besteden aan ‘aardig doen’ en ‘jezelf presenteren’ 
… de kinderen ontzettend genoten hebben van de schoolreis 
… onze leerlingenraad voor het eerst bij elkaar is geweest 
… juf Marleen in blijde verwachting is 
… we haar een hele fijne zwangerschap wensen 
 
Ouderendag 
Vrijdag 1 oktober viert onze school in samenwerking met de Zonnebloem, de Seniorenvereniging, Stichting 
BLOV en de dorpsondersteuning de landelijke ouderendag. Gelukkig kunnen we dit jaar samen met de senioren 
van het dorp weer bij elkaar komen. Na een lange periode van afstand houden kunnen we nu gaan voor 
‘ontmoeting’. Het belooft een geweldige dag te worden. De ochtend staat in het teken van muziek, cultuur, 
creatief en bewegen. De dag wordt zoals gebruikelijk afgesloten met een gezamenlijke heerlijke lunch. De 
kinderen hoeven deze dag dus geen lunchpakket mee te nemen. 
 
Inloopmiddag & avond 
Op donderdag 7 oktober zetten we onze deuren open! Tijdens deze middag 
en avond zijn de kinderen van onze school trotse gidsen die hun ouders 
rondleiden door het schoolgebouw en u alles vertellen over hun speel- en 
leerplek. U bent als ouders van harte welkom rond te kijken in de klas van 
uw kind, te snuffelen in de schriften en een babbeltje te maken met de 
leerkracht. Om ophoping te voorkomen, verdelen we de inloop in twee 
tijdblokken: van 16.00 tot 16.45 uur en van 17.45 tot 18.30 uur. De 
intekenlijst ontvangt u via het ouderportaal. We hopen u allemaal te 
ontmoeten! 
 
Werkschriften 
We vinden het belangrijk dat u als ouder ziet aan welke leerstof uw kind op school werkt. Vandaar dat we het 
gemaakte werk zoveel mogelijk mee naar huis geven. Het kan echter voorkomen dat niet alle oefeningen in het 
schrift gemaakt of nagekeken zijn. Goed om te weten is dat het hier oefenstof betreft en niet elke opdracht op 
papier ingeoefend wordt. Oefeningen die niet gemaakt zijn, mogen thuis natuurlijk alsnog gemaakt worden. 
 
 

Jarigen deze maand: 
 

17 oktober: Mats (groep 6) 
18 oktober: Jelte (groep 7) 

19 oktober: juf Karin  
 

Gefeliciteerd! 
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Feest juf Karin 
Dinsdag 19 oktober is het dubbel feest op De Vonder! Juf Karin is 40 jaar werkzaam in 
het onderwijs én is jarig! Zo’n bijzondere mijlpaal willen we natuurlijk niet voorbij laten 
gaan. Het is die dag dan ook groot feest op school. Hoe de feestdag er precies uit gaat 
zien, houden we nog even geheim. Wel kunnen we vast verklappen dat u als ouders rond 
13.30 uur van harte welkom bent bij de afsluiting van de dag. Meer informatie volgt 
binnenkort. 

 
Schoolfotograaf 
Donderdag 21 oktober bezoekt de fotograaf onze school. Er zullen deze dag individuele foto’s, klassenfoto’s en 
broertjes-zusjes-foto’s gemaakt worden. Jongere broertjes en zusjes die nog niet op school zitten, mogen om 
8.30 op school komen om bij de broertjes-zusjes-foto aan te sluiten. 
 
Kinderboekenweek  
Vanaf maandag 11 oktober staan kinderboeken bij ons op school 
centraal. Dit jaar rond het thema ‘beroepen’. Het maakt niet uit wie 
je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in 
tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden 
waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… 
kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden 
geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, 
voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron 
om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de 
Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast 
dromen over later!  
 

Op vrijdag 22 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met de school-voorleeswedstrijd. De kinderen uit 
groep 7 en 8 kunnen zich hiervoor opgeven. De voorleeskampioen van onze school mag door naar de regiofinale 
in Gennep.  
 
Kind gesprekken en portfoliogesprekken 
In de week van 18 oktober vindt de eerste ronde kind gesprekken plaats. De leerkrachten bespreken met elk 
kind hoe het gaat op school; Wat is fijn? Wat kan beter? Hoe leer jij het beste? Wat heb jij van je omgeving 
nodig om te groeien?  
 

Na de herfstvakantie voeren we portfoliogesprekken: oudergesprekken waarin het kind centraal staat en aan de 
hand van zijn/haar portfolio vertelt over zijn/haar ontwikkeling. De gesprekken vinden op school plaats in bijzijn 
van ouders, de leerkracht én het kind (vanaf groep 2). We hechten als school veel waarde aan deze gesprekken. 
Gesprekken met kinderen en ouders helpen ons om het onderwijs nog beter op de kinderen af te 
stemmen! Tijdens deze eerste ronde portfoliogesprekken wordt vooral de sociaal-emotionele ontwikkeling en 
de werkhouding van de kinderen besproken. Binnenkort ontvangt u, via het ouderportaal, een uitnodiging tot 
inschrijving. 
 
Ouderbijdrage 
Het basisonderwijs in Nederland is gratis. Basisscholen krijgen namelijk geld van de overheid. Daarnaast mogen 
de scholen wel een vrijwillige financiële bijdrage vragen aan de ouders. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld 
voor activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet betaald worden door het Ministerie 
van Onderwijs. Het gaat om activiteiten als: carnaval, Koningsspelen, Pasen, Kerst, sinterklaas en 
schoolreis.  Een basisschool mag zelf de hoogte en bestemming van de ouderbijdrage bepalen. Het vaststellen 

hiervan gebeurt in overleg met de ouders van de medezeggenschapsraad en oudervereniging.   
 

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van €30,00 per schooljaar. Kinderen die vanaf 1 januari instromen, 
betalen de helft. Om de betaling te vergemakkelijken, ontvangt u binnenkort 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!    
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Ventilatie  
Vanwege het coronavirus worden de klaslokalen extra vaak geventileerd. Ramen en deuren zullen daardoor 
regelmatig (zeker tijdens alle pauze momenten) open staan. Het klaslokaal kan hierdoor wat kouder aanvoelen. 

Fijn om hier bij de kleding van uw kind rekening mee te houden.  
 
 
INGEKOMEN STUKKEN 
 
Stichting Leergeld 
Graag wijzen wij alle ouders op de mogelijkheid om een tegemoetkoming in de 
onkosten te krijgen. Stichting Leergeld De Stuwwal kan gedeeltelijk de kosten 
overnemen van bijvoorbeeld lesmateriaal, fiets en laptop. Naast zaken voor de 
school helpen wij ook bij kosten voor sport en cultuur. Denk aan voetbal, zwemmen, 
muziek- en dansles. De Stuwwal doet dit voor inwoners van de Gemeenten 
Heumen, Mook en Middelaar, Gennep en Bergen. Geholpen worden kinderen in 
gezinnen met een inkomen dat rond het minimum ligt. Leergeld vindt dat alle 
kinderen mee moeten kunnen doen. De financiën mogen dan niet het probleem zijn. 
 
Stichting Leergeld bemiddelt dus bij het vergoeden van kosten voor school, sport en culturele activiteiten.  
 

Aarzel niet, en maak gebruik van deze mogelijkheden. 
Leergeld helpt u graag. Het motto is: alle kinderen mogen meedoen. 
 

Neem gewoon even contact op met: 
leergeld.destuwwal@gmail.com  
of kijk even bij www.leergeld.nl/destuwwal  
 

 
 
 
BiblioPlus 

Er is nog plek bij de TechLab Club! 
In september is de TechLab Club voor kinderen van 8 t/m 12 jaar weer van start 
gegaan in Bibliotheek Gennep. En er is goed nieuws! De TechLab Club heeft nog plek 
voor meer kinderen die dol zijn op technologie!  
  

De TechLab Clubleden zijn de aankomende weken fanatiek aan de slag met 3D 
ontwerpen, printen en ervaren met een echte VR-bril. Later in het jaar duiken zij in 
de wereld van robots. Robots bouwen, besturen, programmeren en wie weet wel een 
robot-battle en/of drone battle.   
  

De TechLab Club is een plek waar kinderen kunnen ontdekken, leren en doen. Iedere 
dinsdag wordt er 1,5 uur gewerkt met uitdagende materialen waarmee kinderen de 
nieuwste technologieën leren én waarmee ze kunnen bouwen en creëren. 
  

Wil uw kind een keertje gratis komen kijken? Stuur een mail naar techlab@biblioplus.nl. 
  

Meer informatie over de TechLab Club is hier te vinden: www.biblioplus.nl/techlabclub  
  


