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                                          VONDERNIEUWS                                februari 2022 

 
 
 
Agenda 
26 januari t/m 5 februari Nationale Voorleesdagen 
  8 februari   aanmelding nieuwe leerlingen 
10 februari   studiedag (kinderen zijn vrij) 
18 februari   rapport mee naar huis 
21 t/m 25 februari  carnaval op school 
21, 22 en 24 februari  portfoliogesprekken 
28 februari t/m 4 maart voorjaarsvakantie 
 
 
Wist u dat 
… we 2022 op school goed gestart zijn! 
… Jax Dekkers in februari 4 jaar wordt en we hem mogen verwelkomen in groep 1-2-3 
… wij Jax een geweldige tijd op onze school wensen! 
... meester Jaco (stagiaire 6-7-8) afscheid heeft genomen van onze school 
… juf Silke (stagiaire 4-5) in februari start in groep 6-7-8  
… wij Jaco en Silke veel succes wensen! 
 
Corona maatregelen 
Sinds 26 januari zijn de quarantaineregels voor kinderen aangepast. Dit betekent het volgende:  

 Bij klachten (verkoudheid, benauwdheid of koorts) blijven kinderen thuis en doen een zelftest. 
Is de uitslag negatief, dan mag uw kind naar school. Is de uitslag positief, dan maakt u een testafspraak 
bij de GGD. (Fijn als u de leerkrachten hiervan op de hoogte houdt.) 

 Heeft uw kind klachten en laat u het kind niet testen? Houd uw kind dan thuis.  
Uw kind mag weer naar school als het 24 uur klachtenvrij is. 

 Kinderen die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft, hoeven niet in quarantaine. 
Zij kunnen naar school. Wel verzoeken wij u gedurende 5 dagen dagelijks een zelftest te doen.  

 Kinderen van groep 6, 7 en 8 en medewerkers dragen in de gang een mondkapje.   
In de klas mag het mondkapje af.  

 Onderwijspersoneel en kinderen van groep 6, 7 en 8 wordt geadviseerd om twee keer   
per week thuis een zelftest te doen. (De zelftesten worden door school verstrekt.) 

 Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.  
 Kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar school.  

Is dit niet mogelijk, worden zij door één ouder/verzorger naar school gebracht.   
 
Nationale Voorleesdagen 
Van 26 januari tot en met 5 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Voorlezen is niet alleen gezellig, maar 
vergroot ook de woordenschat van kinderen met bijna 40%. Op onze school wordt in alle klassen het hele jaar 
door veel voorgelezen, bijvoorbeeld tijdens de fruitpauze. In deze weken krijgen we een aantal bijzondere 
voorleesgasten, waaronder de burgemeester, onze biebconsulent Ingrid én een dorpsgenoot die voorleest uit 
een brailleboek!  
 
Regionale voorleeswedstrijd 
Op 27 januari was de regionale voorleeswedstrijd. Onze voorleeskampioen Roos was het laatst aan de beurt 
van alle voorleeskampioenen uit de gemeente Gennep. Via een videoverbinding heeft Roos een super 
spannend stuk voorgelezen uit een boek van Harry Potter. De jury bestond uit een kinderboekenschrijver en de 
burgemeester.  

Jarigen deze maand: 
 

3 februari: Senn (groep 3) 
18 februari: Vera (groep 7) 

19 februari: Faylinn (groep 3) 
21 februari: Daan (groep 3) 
23 februari: Sanne (groep 1)  
27 februari: Tess (groep 2) 

28 februari: juf Nathalie  
 
 

Gefeliciteerd! 
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Tijdens de live uitslag van de voorleeswedstrijd werd de winnaar bekend gemaakt. Het was een moeilijke 
beslissing voor de jury (een kinderboekenschrijver en de burgemeester), de kampioenen hebben het allemaal 
érg goed gedaan. Helaas heeft Roos niet gewonnen, maar wij zijn super trots op onze eigen voorleeskampioen 
Roos! 
 

         
 
 
Project Samen Beter Lezen   
Tien weken lang hebben een aantal kinderen van onze school thuis onder 
begeleiding hardop voorgelezen. Elke donderdag namen de kinderen hun 
voorleesmap mee naar school, waar ze een gesprekje hadden met Ingrid, 
onze biebconsulent. Op 27 januari is het project ‘Samen Beter Lezen’ met 
Ingrid en juf Nathalie afgesloten met een gezellig leesfeest. We willen alle 
ouders bedanken voor de begeleiding, dankzij jullie is het project ook dit 
jaar weer een succes geworden! (Meer foto’s vind je op het ouderportaal) 
 
Project zelfvertrouwen 
Stichting Lijn 83, waar onze school bij hoort, biedt een faalangsttraining voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 met 
een laag zelfvertrouwen. Vanuit gesprekken met kinderen en ouders én uit eigen observaties in de klas, merkten 
we dat er best veel kinderen in onze groep 6/7/8 zitten, die hierin een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
Daarnaast geldt natuurlijk voor iedereen: zelfvertrouwen is een voorwaarde om goed te kunnen ontwikkelen. 
We hebben daarom de faalangsttraining (een beetje) aangepast tot een geschikt project voor alle kinderen. Kim 
is opgeleid om faalangsttraining te geven en heeft hierin 15 jaar ervaring, zij zal het project geven aan groep 
6/7/8. We hopen dat het zelfvertrouwen van alle kinderen uit de groep hierdoor groeit.  
 

In het project gaan we 15 weken werken aan Gevoel, Gedrag en Gedachten. Hoe kun je je gevoel in bepaalde 
situaties beïnvloeden? Hoe kun je in lastige situaties het beste reageren? Wat zijn belemmerende gedachten 
en hoe kun je ze ombuigen tot helpende gedachten? Praat er thuis eens over met je kind! Vragen en 
opmerkingen over het project kunnen via het ouderportaal aan Kim gesteld worden, ze geeft graag extra uitleg. 
 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
De tijd vliegt.... Zo wordt uw kind geboren en voor je het weet zijn ze al bijna 4 jaar! De keuze voor een passende 
basisschool is dan érg belangrijk. Wordt uw kind in het schooljaar 2022-2023 vier jaar? Dan bent u dinsdag 8 
februari van harte welkom om een kijkje te nemen in onze school!  
 

U kunt een afspraak maken door een mail te sturen naar info.vonder@lijn83po.nl. Wij laten u graag de school 
zien, beantwoorden uw vragen en geven u de gelegenheid uw kind aan te melden als leerling van onze school. 
Uiteraard is het ook mogelijk op een ander moment een afspraak te maken.  
 

Heeft u geen behoefte aan een rondleiding en wilt u uw kind wel aanmelden, kunt u het aanmeldformulier 
aanvragen via bovenstaande mail. Het ingevulde formulier ontvangen we liefst vóór 1 maart 2022 retour.           
We zien u graag komen! (We vinden het uiteraard heel fijn als u andere ouders hiervan op de hoogte brengt!) 
 
Rapport 
Vrijdag 18 februari krijgen de kinderen hun portfolioklapper mee naar huis. Om eigenaar van je eigen leerproces 
te kunnen zijn, is het belangrijk te weten waar je in jouw ontwikkeling staat. Ons portfolio is een middel om 
kinderen zicht te geven op hun eigen competenties. Het portfolio wordt deels door de leerkracht en (tijdens het 
kind gesprek) deels door het kind ingevuld. Het bevat geen woord- of puntbeoordeling, maar omschrijft de inzet 
en ontwikkeling van het kind op de verschillende vakgebieden.  
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Vanaf groep 6 zit er een ontwikkelingsperspectief in het portfolio. In het ontwikkelingsperspectief zijn de Cito 
resultaten omgezet naar de verschillende niveaus op het voortgezet onderwijs. Het is een middel om zicht te 
krijgen op het vervolgonderwijs. Eind groep 7 wordt dit concreter in een (voorlopig) advies, waarbij uiteraard 
naast de Cito resultaten ook zaken als inzet en werkhouding meegenomen worden.  
 

Op 21 (alleen voor groep 4/5), 22 (alleen voor groep 1/2/3 en groep 6/7/8) en 24 februari (alle groepen) zijn de 
portfoliogesprekken. Het gesprek vindt plaats op school, in het bijzijn van ouders, de leerkracht én het kind. Ook 
kinderen van groep 1 mogen bij het gesprek aanwezig zijn, vanaf groep 2 verwachten we alle kinderen bij het 
gesprek. De gesprekken duren 15 minuten. Vanaf donderdag 10 februari kunt u zich, via het ouderportaal, 
inschrijven voor het gesprek. Ouders met meerdere kinderen op onze school vragen we de gesprekken niet 
direct achter elkaar te plannen, maar telkens 15 minuten ertussen te laten. Dit voorkomt oponthoud, mocht er 
onverwacht een gesprek uitlopen.  
 
Schoolfruit 
Tot 22 april nemen we op woensdag, donderdag en vrijdag deel aan EU-schoolfruit. Vanuit de gedachte ‘zien 
eten, doet eten’ leren de kinderen verschillende soorten fruit en groente eten. Helaas zien we dat het aanbod 
nog niet echt gevarieerd is én het aantal producten soms gering is. Dit horen we ook terug van kinderen en 
ouders. Het komt doordat er deze periode weinig goed en betaalbare producten in grote volumes beschikbaar 
zijn. Vanuit school hebben we hierover contact opgenomen met de leverancier. De leverancier gaat erg zijn best 
doen hier verandering in te brengen. Voor de komende week is hij hier gelukkig in geslaagd! Wordt dus vervolgd. 
 
Carnaval 
Ook al is het in aangepaste vorm, we gaan uiteraard ook dit jaar carnaval vieren op school! Maandag 21 februari 
worden de prins & prinses onthuld en zullen we bekend maken welke activiteiten er die week plaats gaan vinden. 
De invulling is deels afhankelijk van de coronamaatregelen, maar we maken er zeker een feestelijke week van. 
Alaaf! 
 
Zandbak schoolplein 
Zandbakken worden helaas vaak gebruikt als kattenbak, met vervelende gevolgen voor spelende kinderen. 
Stichting Lijn 83 heeft daarom voor nieuw zand en zandbakzeil gezorgd, in alle zandbakken op onze scholen. 
Er wordt (vooral in de zomer) ook na school gebruik gemaakt van de zandbak. Dat is geen enkel probleem. Wel 
vragen we iedereen het zeil er voor het spelen af te halen én na het spelen weer op te leggen, dankjewel.   
 
 
 


