Nieuws van de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
December 2016

Nog een paar dagen en dan is het al weer Kerstmis. In veel gezinnen wordt
deze tijd in gezet als ‘quality time’. Gezellig samen met familie en vrienden
genieten van elkaars gezelschap.

Adres:
WillemAlexanderlaan 3
5712 CA
Someren-Eind
0493-492130
E-mail:
vonder.directie
@prodas.nl

Ook op school is de decembermaand een fijne maand. We begonnen
natuurlijk met het bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten aan onze school. De
kinderen hebben volop kunnen genieten van deze mooie traditie, die
natuurlijk speciaal voor hen in het leven is geroepen.

Website:

www.bsdevonder.nl
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Daarna vonden voor de eerste keer de ouder-kind gesprekken plaats. We
hebben al goede geluiden gehoord over het verloop en de impact van deze
manier van werken, maar ook een kritische noten. Dat is begrijpelijk. Het valt
ook niet mee om het altijd voor iedereen goed te doen. We vinden uw
mening erg belangrijk. Binnenkort nodigen we u uit om een evaluatie
formulier in te vullen, zodat we in de loop van het nieuwe jaar zaken kunnen
aanpassen naar uw en onze wensen.
Toen volgde natuurlijk kerst. De kerstviering die a.s. vrijdag plaats zal vinden is
in samenspraak met de leerlingenraad samen gesteld. Mooi om te zien hoe
kinderen, ouders en leerkrachten zich samen inspannen om een programma
op maat voor iedereen te maken. Ik wens iedereen alvast veel plezier toe!
De leerlingenraad wordt ook betrokken bij het visie traject, zodat we ook
daar naast de input van de ouders, de mening van de kinderen meenemen.
We zijn er van overtuigd dat de inzichten van de kinderen onze visie op
onderwijs kunnen verruimen.
In het nieuwe jaar gaan we aan de slag met een traject rondom
communicatie en profilering. Als eerste zal er een kleinschalig imago
onderzoek worden gehouden onder een aantal ouders. Het team gaat
daarna aan de slag met de output van dit onderzoek. In een latere
nieuwsbrief komen we hier nog op terug.
Rest me nog om u namens het hele team, samen met uw naasten hele fijne
dagen toe te wensen. Tevens wensen we u veel geluk, gezondheid en
gezelligheid toe in 2017!
Met hartelijke groet,
Suzanne Snijders

Leerkracht nieuws
Onlangs hebben we groen licht gekregen van Prodas dat we in januari een derde kleutergroep mogen
opstarten. We hebben er voor gekozen om twee groepen 1-2 en een groep 0-1 te formeren. De ouders
van de betreffende kinderen zijn hierover in een eerder stadium geïnformeerd.
Inmiddels is ook bekend wie de derde kleutergroep gaat draaien. Hilde Matthijssen-Knoops zal deze
groep fulltime gaan draaien. Hilde is afkomstig uit Mierlo en heeft al ruime ervaring in het werken met kleuters. We zijn erg blij met haar komst en wensen haar een hele fijne tijd toe op de Vonder!
Op 18 januari zal Ilse van Houts haar werkzaamheden in groep 7 en het managementteam hervatten.
Dat betekent dat de vervanging van Lisa Damen stopt, maar we zijn blij om te kunnen melden dat Lisa
aan onze school verbonden zal blijven. Na de carnaval zal ze het zwangerschapsverlof van Kim van Kessel in groep 7-8 gaan invullen. Zowel de kinderen, Lisa zelf als wij zijn daar erg blij mee!

Kinderpostzegels
De kinderen van groep 8 hebben geweldig hun best gedaan om kinderpostzegels te verkopen. Maar
liefst 4107,95 euro hebben de kinderen opgehaald. Met
een gemiddelde van 128 euro per kind vond de voorzitter van de stichting kinderpostzegels het de moeite
waard om even persoonlijk te bellen en zijn dank en
complimenten over te brengen. Wij sluiten ons daar helemaal bij aan. Super goed gedaan jongens en meiden en
dat allemaal voor het goede doel! Geweldig. Ook een
speciaal woord van dank aan de ouders die alles gecoördineerd hebben. Top!

Mad Science
Zoals jullie weten is er op 21 november voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 een promo show gegeven
door de medewerkers van Mad Science.
Mad Science is een organisatie die kinderen graag in contact wil brengen met techniek en wetenschap.
De leerlingen hebben hier toen een flyer van meegekregen met informatie over de eventuele naschoolse
activiteiten.

Helaas zijn er tot nu toe weinig aanmeldingen, maar aanmelden kan
nog steeds via de volgende website: www.madscience.org. LET OP!!
Het volgende is ook mogelijk: Wanneer er in 1 gezin 2 kinderen mee
willen doen kun je ervoor kiezen om het ene kind de eerste 2 lessen
mee te laten doen en het andere kind de andere 2 lessen. Hiervoor
kun je contact opnemen met het kantoor: 088-030 33 20.
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Traject weerbaarheid
Beste ouder(s), verzorger(s),
Wellicht heeft u in de diverse kranten gelezen dat het pact weerbaarheid door alle Somerense scholen
i.s.m. diverse partners is ondertekend. Dat geldt uiteraard ook voor de Vonder. Voor onze school houdt dit
in dat in de periode van maart tot en met juni. De groepen 7, 7-8 en 8 een weerbaarheidstraining wordt
aangeboden door Corepower. Corepower is gebaseerd op de principes van Rots en water. Daarnaast
bestaat de mogelijkheid voor kinderen, uit de gemeente Someren, die extra training kunnen gebruiken
om deel te nemen aan de SoVa trainingen. In januari gaat er een eerste groep starten. Hieronder kunt u
over de Corepower training alvast iets meer lezen.
Binnenkort start in de klas van uw kind de weerbaarheidstraining van Corepower.
Waarom wordt deze training aangeboden?
Om in een groep goed te kunnen functioneren is het van belang dat kinderen leren omgaan met de regels die in de groep gelden; leren inzien dat hun gedrag invloed kan hebben op het gedrag van anderen
en dat ze voor zichzelf durven opkomen.
Dit is altijd en voor alle kinderen belangrijk, dus niet speciaal als er in een klas al problemen zijn. Problemen
als een vervelende sfeer in de klas, of pesten kunnen zo ook voorkomen worden.
Natuurlijk is het ook mogelijk, dat er wel al een vervelende situatie gaande is in de klas van uw kind. In dat
geval zal de leerkracht u hierover informeren en zal de trainer, Baud Vandenbemden, in de weerbaarheidslessen hieraan gaan werken.
Wat houdt de training in?
Tijdens 6 lessen van 1,5 uur worden een aantal onderwerpen behandeld, zoals sterk in je schoenen staan,
vertrouwen krijgen en geven, grenzen stellen en accepteren. Dit wordt gedaan door met de kinderen te
praten, maar vooral ook door oefeningen of ‘spelletjes’ te doen, waarin kinderen ervaren hoe het voelt
als je bijvoorbeeld vertrouwen krijgt of hoe je kenbaar kunt maken dat iemand over je grens heen gaat.
De leerkracht neemt ook deel aan deze lessen, waardoor het geleerde ook in de klas kan worden voortgezet.
Wat kunnen ouders doen?
Natuurlijk is het belangrijk dat u uw kind laat vertellen over hetgeen het leert in de weerbaarheidslessen. Er
zal ook een ouderavond zijn waaraan u kunt deelnemen. Deze vindt plaats op donderdag 9 maart. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.
Als u meer wilt weten over de Corepower methode kunt u kijken op http://www.corepower.be of kunt u
zich wenden tot Baud Vandenbemden. Hij is bereikbaar via mail: baud@corepower.be
Met vriendelijke groet
Baud Vandenbemden
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Aanmelden nieuwe leerlingen
De basisscholen in Someren en de gemeente Someren willen in onderlinge samenwerking u in de gelegenheid stellen uw kind, dat voor 1 oktober 2018 4 jaar wordt aan te melden op een van de basisscholen
in Someren.
De Leerplichtwet geeft namelijk aan dat kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig zijn. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen in overleg met de leiding van de school, op een daartoe geschikt moment, de school al bezoeken.
De Gemeente wil graag weten of de kinderen aan de Leerplichtwet voldoen en de scholen willen graag
weten welke kinderen in de loop van het komende schooljaar instromen. Vandaar deze gezamenlijke actie. Uiteraard blijft de aanmelding een verantwoordelijkheid van ouders.
De gezamenlijke basisscholen in Someren, Someren-Eind, Someren-Heide en Lierop willen u informeren
over de aanmelding van uw kind.
In de gemeente heeft u de keuze uit bijzonder en openbaar onderwijs.
Kinderen die het vorig jaar reeds aangemeld zijn, hoeven niet opnieuw te worden aangemeld.
Voor onze school geldt de volgende informatie :
Basisschool De Vonder
Willem Alexanderlaan 3
5712 CA Someren - Eind
Telefoon: 0493 - 492130
Internet: www.bsdevonder.nl
E-mail: suzanne.snijders@prodas.nl
Kijkochtend: Woensdagochtend 1 februari 2017 van 8.30-11.30 uur.
Aanmelden: Tijdens de kijkochtend en op afspraak.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om gebruik te maken van bovengenoemd moment, dan kunt u
vanzelfsprekend op een ander moment de school bezichtigen en uw kind aanmelden. Ook voor een informatieve rondleiding kunt u een afspraak maken.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de directrice van de school:
Suzanne Snijders
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Buiten spelen
N.a.v. eigen observaties en signalen die we hebben gekregen vanuit de ouder-kind gesprekken hebben
we besloten om met ingang van het nieuwe jaar (9 januari ) het e.e.a. te veranderen met betrekking tot
het buiten spelen. We zullen onderstaande maatregel uitproberen tot aan de carnavalsvakantie en zullen
dan op basis van evaluatie bekijken wat een vervolgstap zal zijn. Op maandag, dinsdag en donderdag
spelen de volgende groepen samen :
Speelplaats 1

Speelplaats 2

Lunch

10.15-10.30 u

Groep 0-1-2

Groep 3-4

-

10.30-10.45 u

Groep 5-6

Groep 7-8

-

11.45-12.15 u

Groep 3-4

Groep 0-1-2

12.15-12.45 u

Groep 7-8

Groep 5-6

Groep 5-8
u
Groep 1-4
u

12.00-12.15
12.15-12.30

Er surveilleren drie leerkrachten en er zijn twee leerkrachten paraat die in kunnen springen bij mogelijke
calamiteiten.
Omdat we willen voorkomen dat de jongste en oudste kinderen elkaar niet meer kennen houden we ook
‘samen speeldagen’. Dat worden de woensdag en de vrijdag. Alle leerkrachten zullen dan samen surveilleren.
Verder zullen we er voor zorgen dat er meer te doen is
voor de kinderen. Van het geld wat we gekregen hebben
van de Jumbo actie zullen buiten speel materialen worden
aangeschaft. Ook zullen de voetbal goaltjes op maandag,
dinsdag en donderdag tevoorschijn worden gehaald.
We hopen dat we door deze interventie een boost kunnen
geven aan het welbevinden van álle kinderen tijdens het
Week van de Veiligheid 9 t/m 13 januari 2017
Beste ouders/verzorgers van basisschool de Vonder,
De leerlingenraad van onze school organiseert in de week van 9 t/m 13 januari 2017 de week van de Veiligheid. Deze week zal in het teken komen te staan van de momenteel weer onveilige situatie bij de ingang van de school. De kinderen van de leerlingenraad hebben in samenwerking met Wendy Daniels en
Cindy Koster (ouder(s) van onze school) en Juf Linda een programma in elkaar gezet voor deze week.
Programma week van de Veiligheid
Maandag 9 januari 2017 opent de leerlingenraad de week van de Veiligheid. Dinsdag, woensdag en
donderdag vinden er activiteiten plaats als, spandoeken versieren en
ophangen rondom de school, tekenwedstrijd, een extra les over veiligheid en andere activiteiten in het teken van de veiligheid rondom de
school. Op vrijdag 13 januari is er een afsluiting middels een quiz en de
prijsuitreiking van de tekenwedstrijd.
De kinderen zullen die week (met hulpouders) elke dag van 08.15 uur
tot 08.30 uur en van 14.30 uur tot 14.45 uur kaartjes achter de ruitenwisser stoppen bij de auto’s die voor de school geparkeerd staan. Daarnaast gaan zij ook leerlingen kaarten uitreiken die met de fiets aan de
achterzijde (binnen de schoolpoorten) voor onveilige ‘fiets’ situaties zorgen. De kinderen delen bekeuringen, maar ook pluimen uit.
De leerlingenraad en hun begeleiders
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Woensdag- en vrijdagmiddagactiviteit
Hallo allemaal,
Zoals jullie wellicht weten, is LEEF! / Sportstuif enkele weken geleden begonnen met verschillende activiteiten op de school wat betreft sport en bewegen.
Vanaf woensdag 7 en vrijdag 9 december zal er elke woensdag en vrijdagmiddag (met uitzondering van
de schoolvakanties) een gratis en vrijblijvend uurtje zijn waarbij de kinderen kunnen bewegen onder begeleiding van buurtsportcoaches Evelien Slaats en Dennis Bouwmans. De kinderen hoeven zich hiervoor
dus niet aan te melden.
De woensdagmiddag activiteit vindt plaats van 13.30 tot 14.30 bij de Mariaschool.
De vrijdagmiddag activiteit vindt plaats van 14.15 tot 15.30 bij basisschool de Diamant.
Als het weer het toelaat, gaan we uiteraard lekker naar buiten. Als dit niet het geval is dan kunnen we gebruik maken van de Microhal bij basisschool de Diamant. Het is hierbij wel de bedoeling dat de kinderen
hun gymschoenen bij hebben.
Het doel van deze activiteit is om een extra beweegmoment te creëren, waardoor we kinderen in aanraking laten komen met een gevarieerd beweegaanbod en ze op deze manier te prikkelen om meer te
gaan bewegen!
Wij hebben er heel veel zin in!
Evelien Slaats & Dennis Bouwmans
Buurtsportcoaches LEEF!
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