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                                          VONDERNIEUWS                              november 2022 

 
 
Wist u dat 
… Faylinn (groep 4), Ilse (groep 5), Sven (groep 6), Ivy-Ann (groep 7) en 

Lola (groep 8) dit jaar samen in de Vonderraad zitten 
… de Vonderraad de eerste vergadering in oktober gehad heeft 
… de kinderen uit de Vonderraad ook ontbeten hebben met de 

burgemeester 
… dit een gezellige bijeenkomst geweest is 
 
 

 
 
 
Belangrijke data november 
31 okt   Luizencontrole 
2 en 3 nov  Portfoliogesprekken 
4 nov   Kledinginzamelingsactie 
8 nov   Voorlichting VO Elzendaal Gennep (groep 7 en 8 ouders) 
4 - 11 nov  Week van de Mediawijsheid 
17 nov   Leesfeest 
 
Inloop  
De kinderen mogen elke dag vanaf 8.20 uur de school binnenlopen. Om 8.30 uur starten de lessen en om 14.00 
uur is de school uit. Vanwege de voorbereiding van de lessen verzoeken we kinderen niet eerder de school 
binnen te lopen. Om de zelfstandigheid te stimuleren en drukte in de gang te beperken, vragen we ouders buiten 
afscheid van uw kind te nemen. Uiteraard zijn ouders van instromers welkom de eerste tijd mee naar binnen te 
lopen. We danken u voor uw medewerking. 
 
Lunch  
Alle kinderen lunchen elke dag 15 minuten in hun eigen klas onder begeleiding van de leerkracht. We stimuleren 
het mee brengen van een gezonde lunch. We willen u dan ook vragen geen snoep aan uw kind mee te geven.   
 
 
 

Jarigen deze maand: 
 

14 november: Sonja (groep 6) 
20 november: Ivy-Ann (groep 7) 

28 november: juf Anissa 
 

Gefeliciteerd! 
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Kinderboekenweek 
De ouderendag op vrijdag 7 oktober vormde de start van de 
Kinderboekenweek. Dit jaar met het thema ‘Gi-Ga-Groen’. Twee weken 
speciale aandacht voor het plezier dat met kinderboeken ervaren kan 
worden.  
Hierbij werden de kinderen van groep 1 t/m 4 uitgenodigd zelf een verhaal 
in beelden (tekeningen) te bedenken, groep 5 en 6 een verhaal in woorden 
te verzinnen en groep 7-8 een verhaal voor te lezen. Het best geschreven 
verhaal werd bekroond met een gouden griffel, het best geïllustreerde 
verhaal met een gouden penseel, het best voorgelezen verhaal met de 
titel ‘voorleeskampioen’.  
De Kinderboekenweek werd op vrijdag 21 oktober afgesloten met de 
voorleeswedstrijd. De wedstrijd is bedoeld om kinderen uit groep 7 en 8 te 
motiveren tot lezen en hen enthousiast te maken voor kinder- en 
jeugdboeken. Tijdens deze afsluiting werden de winnaars bekend 
gemaakt.  

We feliciteren Iza met de gouden griffel, Jip met de gouden penseel en Anne als voorleeskampioen! In het 
voorjaar mag zij naar de gemeentelijke voorleeswedstrijd. We wensen Anne veel succes! 
 
Kledingactie 

Op vrijdag 4 november 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 vrijdag 4 november 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.)  

 
Week van de Mediawijsheid 
Scrollen, liken, appen, swipen, streamen, gamen en subscriben: online media zijn tegenwoordig onlosmakelijk 
verbonden met het offline leven. Ook onze jeugd schakelt van ervaringen op het scherm naar de wereld om hen 
heen, en weer terug. Om contact te maken en op de hoogte te blijven. Om te leren of te ontspannen. Alleen 
maar leuk? Of niet? Veel opvoedvragen van ouders gaan over het mediagebruik van kinderen. Hoe zorg je 
ervoor dat het mediagebruik van je kind(eren) leuk én veilig is? Op www.mediawijsheid.nl/ouders vind je tips en 
links naar betrouwbare partijen. Tijdens de Week van de Mediawijsheid besteden we op school ook aandacht 
aan mediawijsheid. Zo krijgt groep 7-8 een gastles over Veilig Internet. 
 
AVG toestemmingsformulier  
De afgelopen jaren heeft u vast wel gehoord van AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Wij als 
school zijn uiteraard verplicht om ons aan deze regels te houden. We willen u daarom vragen het 
toestemmingsformulier AVG op het ouderportaal na te kijken, voor uw kind of kinderen. Dit formulier staat in de 
module ‘intekenen’ en dan vervolgens het kopje ‘toestemmingsformulieren’. U kunt u dit formulier ten alle tijden 
wijzigen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.  
 
90-Jarig bestaan van basisschool de Vonder 
Volgend jaar bestaat onze basisschool maar liefst 90 jaar en daar willen we natuurlijk niet zomaar aan voorbij 
gaan! Met een groepje  (dit mogen ouders zijn maar ook andere dorpsgenoten zijn van harte welkom om mee 
te praten) willen we graag bespreken hoe we dit kunnen vieren. Geef je op bij juf Kim dan maken we er samen 
een mooi feest van! 
 
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. Zo heeft juf Daniëlle en juf Marleen dit 
schooljaar al een aantal dagen extra gewerkt. Is er geen goede oplossing mogelijk, zien we ons genoodzaakt 
aan de ouders van de betreffende groep te vragen de kinderen thuis te laten. Dit kan zelfs betekenen dat u ’s 
morgens via het ouderportaal een bericht van school ontvangt. Uiteraard hopen we dit laatste te kunnen 
voorkomen. Mocht het voorkomen, waarderen we uw begrip en medewerking in deze.   
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Extern bericht 
 

 
    


