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Inmiddels is het schooljaar alweer zo’n vier weken oud. Altijd weer spannend,
zo’n nieuw schooljaar. Hoe zijn de nieuwe leerkrachten, hoe is de groep, hoe
loopt een en ander, etc.
We vinden het fijn om te kunnen zeggen dat alle groepen goed zijn
opgestart. Iedereen begint langzamerhand zijn of haar draai te vinden.
In alle groepen is er extra aandacht geweest voor positieve groepsvorming.
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen.
Verder zijn we in alle groepen gestart met natuurlijk bewegen. We hebben
dus al flink kunnen genieten van het prachtige na zomer weer.
Hopelijk wordt de herfst net zo mooi!
Persoonlijk heb ik ook een fijne start kunnen maken. De eerste kennismaking
met een groot aantal ouders was natuurlijk erg verdrietig. Op 1 augustus
stonden we samen stil bij het overlijden van Suzanne Gruijters. Goed om te
merken waar een klein dorp groot in kan zijn, namelijk betrokkenheid en
medeleven tonen. Fijn dat we school konden openstellen om hier mede
gehoor aan te geven. De school is immers ook een ontmoetingsplek. We
hopen dat Denis, Just en Meis hier veel steun van hebben ondervonden en
nog steeds zullen ondervinden. Bewonderingswaardig hoe er, geheel
passend bij haar persoon, afscheid van Suzanne is genomen, maar ook hoe
familie en vrienden het leven weer hebben opgepakt. Namens het hele team
willen we iedereen heel veel sterkte toe wensen.
Ook ik begin een beetje te wennen aan de Vonder en beleef dagelijks veel
werkplezier. Dat voelt goed!
Mocht u een vraag hebben, of gewoon even iets willen zeggen; weet dan
dat de deur altijd open staat!

IVN ouders gevraagd
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Op woensdag 2 november staat er opnieuw een koffie-uurtje op het programma met de nieuwe directeur Suzanne Snijders van 8.30 – 9.30 uur. U bent hier
van harte welkom voor een kopje koffie/thee!

.

Leerkracht nieuws
Op maandag 26 september is juf Ilse bevallen van een gezonde dochter, Sammie. Ze woog bij de geboorte maar liefst 3810 gram. Sammie, zusje Bobbi, vader Peter en moeder Ilse maken het prima!. Een
kaartje vinden ze vast leuk ! Boutenslaan 171, 5654 AN Eindhoven

Ook babynieuws voor juf Kim. Zij is namelijk zwanger van haar tweede kindje. De kleine spruit wordt verwacht rond 1 april ( en dat is geen grapje :-) ! )
Op dinsdag 13 september heeft juf Eef een ongeluk gehad op weg met de fiets van school naar huis. Juf
Eef werd door een auto aangereden, die er vervolgens ook nog eens vandoor ging. Behalve veel kneuzingen en schrammen heeft ze er een gebroken pols en gebroken ellenboog aan over gehouden. Inmiddels is Eef geopereerd aan de breuk in haar ellenboog. Het gaat stapje voor stapje beter met haar, maar
het volledige herstel zal toch nog zeker een hele tijd duren. Afke Venhuizen vervangt in groep 1-2.
Meester Jules zal geen lesgevende taken meer vervullen in groep 6. Hij gaat aan de slag met kleine
groepjes kinderen uit groep 3, 4 en 5. Daniëlle Willemsen vervangt Jules.
IVN ouders gevraagd !
Natuur is gezond, interessant, maar vooral heel leuk !
Op de Vonder vindt in iedere groep een activiteit of project plaats om kinderen te laten kennis maken
met de natuur.
Deze projecten worden begeleid door twee IVN ouders, Anja Engelen en Irene Damen.
Omdat zij na dit schooljaar gaan stoppen (zij hebben dan geen kinderen meer op de Vonder) zijn we op
zoek naar nieuwe IVN ouders.
Anja en Irene zullen het hele schooljaar nog beschikbaar zijn om nieuwe mensen
te begeleiden.
Als u interesse heeft of u wilt meer informatie dan graag even een mail naar:
nelly.briels@bsdevonder.nl

Kinderpostzegelactie
Vanaf woensdag 28 september beginnen de kinderen van groep 8 met de kinderpostzegelactie.
Even voorstellen 1
Mijn naam is Yvonne Swinkels. Ik ben 23 jaar oud en ik kom uit Someren.
In mijn vrije tijd ga ik graag paardrijden, wandelen, zwemmen en leuke dingen doen met vriendinnen.
Ondertussen ben ik alweer ruim 3 weken aan het werk op de Vonder en dat bevalt me heel erg goed.
De eerste week was voor mij nog wel even wennen, nieuwe school, nieuwe kinderen, nieuwe collega’s.
Gelukkig ben ik door iedereen erg goed op weg geholpen en begin ik me al erg thuis te voelen hier op
school. Op maandag, dinsdag en vrijdag geef ik les in groep 4 en op woensdag ben ik te vinden in
groep 6.
Ik heb er veel zin in om van dit schooljaar een topjaar te maken.
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Positieve groepsvorming
In groep 1-2a zijn we ook met groepsvorming aan de slag gegaan. We hebben verschillende spelletjes gespeeld om elkaar
(beter) te leren kennen, want zes weken vakantie is best lang!
Tik tik wie ben ik? De kinderen moeten elkaars stemmen herkennen.
Wie is er weg? Een kleuter verstopt zich in de klas, een andere kleuter gaat op de gang. Wie is er nu weg? Welke stoel in de
kring is leeg?
Hoe zie ik eruit? Een kleuter staat voor de klas, een andere kleuter gaat naar de gang. Weer een andere kleuter mag iets
veranderen. Een arm omhoog, een schoenveter los. Wat is er anders?
We maakten een kring en de handen moesten vast blijven. De kinderen kregen de opdracht om een hoepel door te geven
zonder dat de handen los mochten. Dat kon echt niet volgens de kinderen. Door samen te werken lukte het toch!
We zijn begonnen op de eerste dag na de vakantie met kennismakingspelletjes, bijv. overgooien met een balletje en dan
mocht diegene die de bal ving, iets vertellen over zichzelf. De dag erna hebben we klassenbingo gedaan.
Ook hebben we een kunstwerk samen gemaakt met de tekst: “Wij zijn allemaal uniek en mooi, maar samen zijn we een
kunstwerk”.
Verder hebben we uitgebreid onze klassenregels besproken en dat hebben de kinderen ondertekend. Nu zijn we elkaar nog
beter aan het leren kennen d.m.v. een vriendenboekje.
In groep 5 hebben we verschillende oefeningen gedaan met betrekking tot de groepsvorming.
Deze hebben we ook gekoppeld aan (vertrouwens)oefeningen van Fides. De kinderen doen veel opdrachten waarbij ze
uitgedaagd worden om samen te werken. Zoals bijvoorbeeld op alfabet gaan staan, zonder te praten (zie foto). Daarnaast
krijgen ze tijdens de lessen veel de gelegenheid om elkaar te helpen en werken we met gemixte maatjes. In de klas zien we
terug dat kinderen daardoor prettig communiceren

Tijdens de eerste weken zijn we in groep 6 niet alleen bezig geweest met
de lesstof maar ook met de groepsvorming. Wat weten we eigenlijk al van
elkaar en wat weten we nog niet? Enkele dingen die we in de klas hebben
gedaan: zoek iemand die…., ga staan als, samen klassenregels maken en
high five. (Je hand omtrekken en voorzien van 5 kenmerken, alle handjes
schudden en raden van wie de kenmerken zijn). We zijn al veel over elkaar
te weten gekomen!
In groep 7 zijn we het schooljaar begonnen met een bingo, waarbij iedereen een andere leerling moest zoeken die datgene had gedaan in de
vakantie bijvoorbeeld ‘zwemmen bij de diepsteeckel’. Op deze leuke manier wisten we al snel wat iedereen in de vakantie had gedaan. Daarnaast
hebben we in de klas een spelletje gedaan in de kring. Iedereen moest in
de kring gaan staan en om de beurt gooiden we de bal naar elkaar. Er
werd een naam en een keersom genoemd. De naam die genoemd werd
moest de bal vangen en het antwoord geven op de keersom. Leuk, maar
ook leerzaam. Niet alleen op rekengebied, maar de bal mocht niet vallen dus moesten we ook heel goed samenwerken. In
de tweede schoolweek zijn wij ook nog op trektocht geweest. We hebben het allemaal erg fijn gehad en elkaar op een andere manier leren kennen.
Groep 7/8 heeft al een heleboel leuke dingen gedaan in het kader van groepsvorming. Zo staan de groepen niet apart
maar zitten de kinderen door elkaar. Zo ontstaat er bijvoorbeeld een mooie samenwerking tussen kinderen uit groep 7 en 8
en leren ze elkaar snel kennen.
Ook hebben de kinderen een 'mini spreekbeurt' over zichzelf gehouden. Wie ben ik? Wat zijn mijn hobby's? Wat vind ik fijn,
wat moet je van me weten? Enz.
We spelen nog steeds spelletjes die het groepsgevoel bevorderen zoals 'krantenmeppertje'. Ook bespreken we waar we
goed in zijn en hebben we gezamenlijk een 'anti pest contract' gemaakt. Kortom, wij hebben het er maar druk mee!
Meester Roel gaat met groep 8a “Wie is de mol” spelen.
De meester legt ’s morgens (voor schooltijd) een opdracht in iemands laatje.
Deze opdracht is bijvoorbeeld: Geef vandaag 5 verschillende kinderen een compliment.
De kinderen gaan elkaar hierdoor bewust complimenten geven. Ook de kinderen die de mol niet zijn. Dit doen ze om het
spel te misleiden.
Aan het einde van de dag moeten de kinderen raden wie “de mol” was.
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Gemeente Asten-Someren/ CJG mogen jullie een cadeautje aanbieden.
Een heerlijk avondje uit in het theater!
We gaan woensdag 5 oktober 2016 met alle ouders van onze jeugdleden
van alle sportclubs naar ‘ En nou is het afgelopen! ’. Een humoristische
voorstelling over hoe je kunt zorgen dat het goed gaat met je kind in de sport. Dit moet je gezien hebben.
En de kaartjes zijn gratis, mits je van te voren reserveert via www.ennouishetafgelopen.nl . Doe dat dus nu,
voordat het vol zit!

In de theatervoorstelling volgen we een gezin op een zaterdag dat alle drie de kinderen een wedstrijd hebben.
Van het ontbijt ’s ochtends vroeg tot het naar bed gaan ’s avonds laat. We zien de hectiek in het gezin
en hoe ze omgaan met de prestatiedrang. Hilarisch en soms ontroerend!
‘ En nou is het afgelopen!’ is van de makers van ‘ Wel winnen, hè! ’, de voorstelling voor vrijwilligers bij
sportclubs. Al 100.000 mensen
hebben die voorstelling gezien! In juli was die voorstelling in Someren. De bezoekers waren er zeer enthousiast over.
De theatervoorstelling voor ouders is op woensdag 5 oktober 2016, in de Ruchte aan de Laan ten Roode
71 in Someren.
De inloop is vanaf 19.30 uur, de voorstelling zelf van 20.00 tot 21.30 uur (zonder pauze).
De theatervoorstelling wordt ons aangeboden door de gemeenten Asten en Someren. De toegang is
daarom gratis (normale prijs €20)
mits je vooraf een kaartje reserveert via www.ennouishetafgelopen.nl . Let op: vol is vol. En reserveer alleen een kaartje als je
ook écht komt, anders kunnen andere ouders er wellicht niet in die de voorstelling graag hadden willen
zien.
Bezoekers geven de voorstelling een 8. ‘Heel grappig!’. ‘Zo herkenbaar!’.
NOC*NSF en 42 sportbonden hebben de voorstelling omarmd.
Tot woensdag 5 oktober 2016 in het theater! En uh…. neem de andere ouders ook mee, dan maken we er
een gezellige avond van met z’n allen.
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Trektocht groep 7
Hallo allemaal,
Met heel groep 7 zijn we op trektocht geweest. Het was heel erg leuk en we hadden heel veel gelopen.
Het was heel gezellig onder het lopen. We haalden grapjes uit bij de leiders en we hadden veel lol. Op
de eerste dag sliepen we in Someren-Eind: Sluis 13 ‘De Smelen’. Toen we op de locatie aankwamen waren we moe en hadden we het erg warm. Gelukkig mochten we de tuinslang gebruiken voor wat verfrissing en hebben we de leiding nat gespoten en gegooid. Daarna hebben we pasta gegeten. Op de
tweede dag sliepen we in Lierop. Dit was de zwaarste dag omdat het 14 kilometer lopen was om daar te
komen. Eenmaal aangekomen op de locatie stond ons daar een workshop te wachten. Dit was over
taekwondo. Daarna was het tijd om te eten en hebben we met z’n allen gebarbecued. In de avond
hadden we een bonte avond bij het kampvuur. We zongen ook nog een gezamenlijk lied dat de leiders
hadden gemaakt ‘Tienduizend stappen zetten’ op de melodie van ‘Tienduizend luchtballonnen’ van K3.
De volgende dag zijn we weer teruggelopen naar school en was het alweer afgelopen.
Groetjes,
Groep 7

Even voorstellen 2
Hallo allemaal,
Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Daniëlle Willemsen, 27 jaar jong, en woon samen met
mijn vriend in Weert. Dit schooljaar ben ik gestart in groep 6, als vervangster van meester Jules.
In mijn vrije tijd wandel ik graag met onze hond Balou, vind ik het leuk om uitstapjes te maken
met vrienden of in mijn oldtimer rond te rijden.
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er alweer op en ze zijn voorbij gevlogen. Naast de lesstof zijn we in de klas op verschillende manieren bezig geweest met de kennismaking, we zijn veel te weten gekomen over elkaar. Ik kijk ernaar uit om de leerlingen te begeleiden op de manier die ze nodig
hebben als individu en als groep.
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AGENDA oktober 2016
MAANDAG

3
Bezoek verkeerstuin
groep 7

10

17

24 Herfstvakantie

DINSDAG

4

11

18

25 Herfstvakantie

WOENSDAG

5
Dag van de leraar
Opening kinderboekenweek

12

19

26 Herfstvakantie

DONDERDAG

6

13

20
Nieuwsbrief 2

27 Herfstvakantie

14

21
Afsluiting kinderboekenweek

28 Herfstvakantie

VRIJDAG

7

Even voorstellen 3
Ik ben Fleur Leesberg, ik ben 17 jaar en woon in Someren-Eind. Ik volg de opleiding onderwijsassistent op
het Summa College in Eindhoven, ik zit nu in het tweede en tevens ook mijn laatste leerjaar. Dit schooljaar zal ik als stagiaire op maandag, dinsdag en woensdag aan de slag gaan in groep 7/8. Ik heb nu 3
weken stage gelopen, ik vind het een super leuke, gezellige en hardwerkende groep. Ik kijk uit naar de
rest van dit schooljaar !!
Wijzigingen jaarkalender
Beste ouders, helaas zijn er een aantal onduidelijkheden terecht gekomen op de diverse kalenders. Onze
welgemeende excuses hiervoor.
Hierbij een overzicht van de juiste gegevens.

Op woensdag 9 november is er geen studiedag en worden de kinderen gewoon op school verwacht.

Op dinsdag 6 december zijn alle kinderen de hele dag vrij van school i.v.m. Sinterklaas

Op woensdag 15 februari , woensdag 15 maart en vrijdag 16 juni zijn alle kinderen vrij van school
i.v.m. studiedagen.

