Nieuws van de directie
Januari 2017

Beste ouder(s), verzorger(s),

Adres:

Het nieuwe jaar is alweer bijna een maand jong, maar desalniettemin wil ik u
alle goeds toewensen voor 2017.

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

Op school zijn we 2017 voortvarend gestart. We zijn goed gestart in de
nieuwe kleutergroepen. Fijn dat de stichting Prodas daarin ondersteunend is
geweest en dat mogelijk heeft gemaakt. Ook de andere groepen zijn
voortvarend gestart!
Volgende week woensdag 1 februari is er op school een kijkochtend. Tevens
bestaat er dan de mogelijkheid om nieuwe leerlingen aan te melden.
Zodra de aanmeldingen duidelijk zijn kunnen we al weer starten met de
voorbereidingen van het nieuwe schooljaar.
Voor een directeur ieder jaar weer een hele puzzel, maar vooral ook een
mooie uitdaging.

Website:

www.bsdevonder.nl

In dit nummer:
Woordje directie

1

Leerkracht-nieuws.

2

Imago-onderzoek

2

Ouder-kindgesprek
(evaluatie)

2

Kijkochtend

3

Griepgolf

3

Schoolvakantie
schooljaar 17/18

3

Buiten spelen

4

Carnavalsviering

4

Agenda februari

5

De volgende
NIEUWSBRIEF
verschijnt op
23 februari
2017

Pagina 1

Daarnaast zijn we een heel eind op weg met ons visie traject. We zijn nu in de
fase dat we e.e.a. zo duidelijk mogelijk op papier aan het zetten zijn.
Om nog meer inzicht te krijgen in wat er nodig is op de Vonder is er ook een
kleinschalig imago onderzoek gehouden. In een verder bericht leest u hier
over meer.
De afgelopen periode hebben we zo regelmatig kinderen, ouders en
teamleden kunnen bevragen op wat zij belangrijk vinden.
De koers die de Vonder gaat varen komt steeds meer in zicht!
Dat geeft rust en plezier tegelijk!
Fijne februari!
Met hartelijke groet,
Suzanne Snijders

Leerkracht nieuws





We zijn een eind op weg in het aanstellen van een nieuwe conciërge. Hopelijk kunnen we u binnenkort goed nieuws brengen!
Mariëlle van de Gevel, zal na twee jaar ziekte niet meer op de Vonder terug keren als onderwijsassistent.
Kim van Kessel zal na de carnaval met zwangerschapsverlof gaan. Lisa Damen zal tijdens haar verlof in de groep vervangen.
Met ingang van 1 februari zal Eef Bressers weer helemaal hersteld gemeld worden.

Imago onderzoek
Onlangs hebben we op school een kleinschalig imago onderzoek gehouden onder een aantal ouders.
De uitkomsten van dit onderzoek zijn besproken in het team en in de MR en ook u willen we deelgenoot
maken van een aantal zaken die geconstateerd zijn en een aantal zaken waar we in de toekomst aan
mee de slag gaan.


De Vonder is in beweging. Er zijn veel zaken pro actief opgepikt, nu doorpakken!



Het is gemakkelijk om contact te maken met het team. De deur is meer open gaan staan.



Het is lastig te benoemen waarin de Vonder zich onderscheid van andere scholen. Wat maakt de
Vonder nu bijzonder?



De samenwerking tussen ouders en leerkrachten en leerkrachten onderling kan nog verder uitgediept worden.



In sommige gevallen kunnen zorgen rondom kinderen en groepen eerder gedeeld worden, zodat
ouders niet voor verrassingen komen te staan.



De keuzes die de school maakt kunnen we pro-actiever delen met de buitenwereld. Zo doen wij
dat!

Een speciaal woord van dank aan de ouders die hebben mee gewerkt aan het onderzoek. We kunnen
vooruit met jullie input!

Evaluatie ouder-kindgesprekken
We hebben inmiddels al veel evaluatieformulieren mogen ontvangen. De ervaringen van ouders en kinderen zijn, met enkele uitzonderingen daar, erg positief. Fijn dat we ook tips en aandachtspunten van u
krijgen. Daar kunnen we mee vooruit! Voor ouders die het nog in willen vullen en die het niet digitaal terug kunnen sturen of uit kunnen printen, liggen er op de conciërge balie een aantal uitgeprinte formulieren die u mee kunt nemen.

Buitenschoolse activiteiten
Regelmatig worden we als school uitgenodigd om aan verschillende activiteiten buiten school deel te
nemen. Denk aan bieb bezoek, voorstellingen vanuit Cuvoso, bezoekjes aan het Ontdeklab, de bossen
etc. etc. Allemaal hele waardenvolle uitstapjes voor de kinderen, waarin ze weer hele andere dingen leren dan rekenen, taal en spelling. Om daar te komen moeten we vaak een beroep doen op ouders om
mee te rijden of te fietsen. (Verkeers)veiligheid voorop! Helaas is het de afgelopen weken al een aantal
keer voor gekomen dat we activiteiten hebben af moeten zeggen i.v.m. te weinig ouderhulp. We snappen dat het niet altijd lukt om klaar te staan, maar vinden het vooral zo jammer voor de kinderen!
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Kijkochtend nieuwe leerlingen, wees van harte welkom!
Op woensdag 1 februari a.s. is het kijkochtend op onze school van 8.30-11.30 uur.
Tijdens deze ochtend wordt u in de gelegenheid om een kijkje op school en in de peutergroep te nemen.
Tevens is er gelegenheid tot het aanmelden van nieuwe leerlingen.
Natuurlijk is het ook mogelijk om buiten deze tijd een afspraak te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met de directeur van de Vonder, Suzanne Snijders (0493-492130 of suzanne.snijders@prodas.nl)

Griepgolf
Helaas heeft de griepgolf ook de leerkrachten van Prodas bereikt. Op dit moment is er bijna niet aan vervangende leerkrachten te komen. Het is tot nu toe gelukkig niet nodig geweest, maar in het slechtste geval bestaan er een aantal mogelijkheden, die we moeten inzetten als het echt niet anders kan en bij hoge uitzondering


De kinderen van een groep, worden in kleine groepjes verdeeld en sluiten aan bij een andere
groep.



U wordt de dag van te voren per mail op de hoogte gebracht dat er geen vervangende leerkracht
voor uw kind voor handen is en zullen u moeten vragen uw kind thuis op te vangen.

En nu maar duimen dat de griepgolf snel voorbij is en dat we deze maatregelen niet in hoeven
te zetten.....

Schoolvakanties 2017-2018
Herfstvakantie

maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2017

Kerstvakantie

maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018

Carnavalsvakantie

maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari 2018

Pasen

maandag 2 april 2018

Meivakantie

maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei 2018

Hemelvaart

donderdag 10 t/m vrijdag 11 mei 2018

Pinksteren

maandag 21 mei 2018

Zomervakantie

maandag 9 juli t/m vrijdag 17 augustus 2018
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Buiten spelen
Sinds januari zijn we op maandag, dinsdag en donderdag in kleinere groepen buiten aan het spelen.
Daarnaast zijn op woensdag en vrijdag, tijdens de ‘samenspeeldagen’ alle leerkrachten buiten.
Dit omdat we merkten dat niet alle kinderen zich prettig en veilig voelden op de speelplaats.
Alhoewel we merken dat het voor iedereen wennen is, zijn de eerste reacties overwegend positief. Er is
meer speelruimte. Ook de inzet van de buurtsportcoach wordt erg gewaardeerd. We merken wel dat we
er nog gerichter aan kunnen werken om de kinderen te leren hoe ze zelf probleempjes kunnen oplossen.
Er zijn kinderen die dit lastig vinden en niet goed weten hoe ze dit aan kunnen pakken. Wordt vervolgd!

Carnavalsviering op De Vonder
Vrijdag 24 februari staat De Vonder in het teken van “carnaval”.
Omstreeks 8.45uur vertrekken alle groepen met de leerkrachten vanaf school naar het Einderplein waar
ze jeugdprinses Else, jeugdvorst Gijs, de raad van elf, prins Marcel met zijn prinses Elles, vorst Hans met vorstin Margo verwelkomen.
Hierna gaan we met z’n allen naar gemeenschapshuis De Einder waar iedereen zich stort in het carnavalsgedruis en elke groep (ook de leerkrachten) een optreden laat zien in “De Vonder got talent”.
De leerlingenraad zal het programma presenteren. Er is een beker te winnen voor een onderbouwgroep
en een beker voor een bovenbouwgroep.
De jury bestaat uit onze jeugdprinses Else, jeugdvorst Gijs, prins Marcel, prinses Elles, vorst Hans en vorstin
Margo.
Rond 12.00uur gaat iedereen terug naar school.
De werkgroep “carnaval” wenst iedereen een knotsgekke ochtend toe. Alaaf !!!
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AGENDA Februari 2017

MAANDAG

6

13

20

27 carnavalsvakantie

DINSDAG

7

14

21

28 carnavalsvakantie

WOENSDAG

1
8
8.30-11.30 kijkochtend nieuwe
leerlingen

15

22

1 carnavalsvakantie

DONDERDAG

2

9

16

23
Uitgave
nieuwsbrief

2 carnavalsvakantie

VRIJDAG

3

10

17

24

3 carnavalsvakantie

