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                                          VONDERNIEUWS                                januari 2022 
 
 
 
Wist u dat 
... we genoten hebben van het bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten 
... alle kinderen afgelopen vrijdag gesmuld hebben van de Kerstlunch 
... we iedereen bedanken voor de grote inzet om dit alles mogelijk te 

maken 
... wij hopen maandag 10 januari de kinderen weer te mogen 

verwelkomen! 
... juf Marleen vanaf woensdag 19 januari thuis van haar 

zwangerschapsverlof mag gaan genieten 
... wij haar een heel fijn verlof wensen! 
 
 
Maatregelen coronavirus 
We hadden de week voor Kerst graag anders ingevuld. Toch hebben we geprobeerd er vrijdag een sfeervolle 
dag van te maken. We denken dat we hierin geslaagd zijn!  
 
Op 3 januari neemt het kabinet een besluit over het onderwijs vanaf 10 januari. Mochten de scholen dicht blijven, 
zullen we noodopvang blijven bieden én starten met lesgeven op afstand. De voorbereidingen hiervoor worden 
deze week door het team gemaakt. Gelukkig beginnen we niet helemaal blanco, maar kunnen we doorgaan op 
positieve ervaringen uit de vorige lockdown periode.  
 
Mochten de scholen dicht blijven, betekent dit concreet het volgende: 

 Alle lesmaterialen en inlogcodes die nodig zijn om thuis de lessen te kunnen volgen, kunnen vrijdag 7 
januari tussen 9.30 en 12.00 uur op school worden gehaald  

 Mocht u thuis behoefte hebben aan een extra laptop voor uw kind, kunt u dit kenbaar maken door 
uiterlijk donderdag 6 januari 12.00 uur (via het ouderportaal) een bericht te sturen naar Kim Verheijen. 
Wij zorgen er dan voor dat deze vrijdagochtend klaar ligt. 

 Vanaf maandag 10 januari wordt er dagelijks (in de ochtend) via Microsoft Teams instructie gegeven 
 Indien u gebruik wilt maken van de noodopvang kunt u dit tot donderdag 6 januari 12.00 uur aangeven 

door (via het ouderportaal) een bericht te sturen naar Kim Verheijen. Wij vragen u om de beroepen van 
beide ouders, namen van de kinderen en de groepen in de aanmelding te vermelden. 

In de week van 3 januari ontvangt u meer informatie. 
 
Nationaal Programma Onderwijs 
Sinds dit schooljaar werkt juf Chantal als flexleerkracht op onze school. Zij neemt één dag per week een groep 
over. De groepsleerkracht heeft die ochtend de tijd om vanuit een specialisatie gericht te werken aan het 
versterken van de gezamenlijke lespraktijk. Middels het lezen van vakliteratuur, volgen van webinars, afleggen 
van lesbezoeken en voorbereiden van teampresentaties, specialiseert elk teamlid zich in een ander vakgebied. 
Op deze wijze wordt elk teamlid in haar kracht gezet, delen we op school het leiderschap en geven we 
gezamenlijk invulling aan de schoolontwikkeling. Specialisaties die we onderscheiden zijn: invoering 
kleutervolgsysteem BOSOS, begrijpend lezen, spelling- en rekenonderwijs.  
In de middag staat juf Chantal in groep 4-5 en heeft juf Nathalie wekelijks ruimte voor extra rekeninstructie in 
kleine groepen. De inzet van juf Chantal wordt bekostigd uit de extra middelen van het Nationaal Programma 
Onderwijs welke wij als school krijgen om de achterstanden, opgelopen vanwege corona, weg te werken.  
 

Jarigen deze maand: 
 

13 januari: Niels (groep 1) 
18 januari: juf Kim  

20 januari: Jip (groep 2) 
28 januari: Sven (groep 5) 
28 januari: Anne (groep 7) 
30 januari: Tren (groep 1) 

 

Gefeliciteerd! 
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Invoering nieuwe rekenmethode 
We werken nu een halfjaar met Pluspunt. Groep 3 t/m 5 werkt op papier (in werkboeken) en oefent daarnaast 
digitaal. Groep 6 t/m 8 rekent geheel digitaal. De nieuwe methode toetst de lesstof na het volgende blok. Op die 
manier wordt gekeken wat kinderen na langere tijd nog kunnen toepassen en kunnen kinderen extra oefenen 
voor de doelen die ze nog moeilijk vinden. Dit wordt gedaan met behulp van een doelenblad in hun portfolio. 
Groep 3 t/m 5 krijgt na elk blok het werkboek mee naar huis. Door hierin samen te kijken krijgen jullie thuis een 
beter beeld wat er in de klas geleerd is en kan er thuis eventueel extra geoefend worden. Voor groep 6 t/m 8 
kan dit thuis via de digitale software.  
 

 
Wij wensen iedereen nogmaals fijne feestdagen en een heerlijke vakantie. 

Hopelijk zien we elkaar maandag 10 januari op school! 
team basisschool de Vonder 

 


