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

Februari 2017

Nog een paar dagen en dan gaat het carnavalsfeest los.

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

Hier op school is het al volop te merken. Natuurlijk zijn we heel blij en vereerd
met prinses Else en vorst Gijs elke dag in ons midden, maar ook bij de andere
kinderen leeft de carnaval!
We hebben de prins, prinses en vorst op bezoek gehad, we zijn bij de opbouw
van een carnavalswagen wezen kijken, werken aan het project carnaval enz.
Ook het team is al helemaal in carnavalssferen, want al weken lopen we te
broeden op onze outfit. Te aanschouwen morgen tijdens het carnavalsfeest
op school en daarna bij het lerarenbal in Asten! We hebben daar samen al
veel lol en plezier aan beleefd. En daar draait carnaval natuurlijk om. Lekker
de boel, de boel laten en samen feesten en flauwekullen.

Website:

www.bsdevonder.nl

In dit nummer:
Woordje directie
Leerkracht nieuws
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Er is immers de afgelopen weken weer keihard gewerkt door iedereen. De
toetsen van het Leerling Volg Systeem zijn afgenomen, de resultaten zijn
geanalyseerd en de nieuwe groepsplannen zijn gemaakt. De
adviesgesprekken zijn gevoerd, we hebben meegedaan aan diverse
buitenschoolse activiteiten, de derde kleutergroep is opgestart, we zijn bezig
met het uitwerken van de nieuwe visie en missie, de tweede ronde van de
ouder-kind gesprekken zijn voorbereid, de rapporten zijn in de maak, het
buitenspelen doen we via een nieuw rooster en zo kan ik nog wel even
doorgaan.
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Maar nu even lekker niets hoeven en alles (nou ja, alles?) mogen.
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Ik wens iedereen een hele fijne carnavalsvakantie toe (hier of in andere
oorden) en we zien jullie graag terug op 6 maart.

Tuimel-In
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Bedankt

De volgende
NIEUWSBRIEF
verschijnt op
Donderdag 30
Maart 2017
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Met hartelijke groet, mede namens het team,
Suzanne Snijders

Leerkracht nieuws
Kim van Kessel is twee weken eerder met zwangerschapsverlof gegaan dan gepland. Lisa Damen heeft
haar taken in de groep overgenomen.
Corine van de Mortel is twee weken ziek geweest, met in eerste instantie nierstenen die resulteerden in
een nierbekkenontsteking. Gelukkig is ze deze week weer begonnen en voelt ze zich een stuk beter.
Eef Bressers is weer volledig begonnen.
Ouder-kind gesprekken
Binnenkort ontvangt uw kind (uit groep 1-8 m.u.v. de instromers) zijn of haar rapport.
Graag willen we daar samen met u en met uw kind over in gesprek. Tevens zullen de uitslagen van het
CITO Leerling Volg Systeem met u en uw kind worden besproken. We reserveren 15 minuten per gesprek.
Heeft u meer tijd nodig, dan kunt u een vervolgafspraak maken. Heeft uw kind meerdere leerkrachten,
dan kan het zijn dat niet alle leerkrachten bij het gesprek aanwezig zijn. We verdelen de kinderen onder
de leerkrachten. De kinderen van groep 8 worden niet meer uitgenodigd voor een gesprek, omdat we
onlangs de adviesgesprekken hebben gevoerd.
Ter voorbereiding van het gesprek willen we u vragen om een vragenlijst, samen met uw kind in te vullen.
Deze zal als voorbereiding van het gesprek dienen. Deze ontvangt u na de carnavalsvakantie op papier.
Wij willen u vragen om voor maandag 20 maart de ingevulde lijst in te leveren bij de leerkracht van uw
kind(eren).
Vanaf dinsdag 14 maart 12.00 u kunnen ouders met meerdere kinderen zich inschrijven voor de gesprekken die plaats zullen vinden in week 12. Ouders met één kind kunnen dit vanaf 17.00 u. Zie de site.
Schoolfotograaf
Heeft u al op de kalender staan dat op donderdag 11 mei de schoolfotograaf komt?
Nieuws uit de MR
We hebben op 25 januari weer een MR-vergadering gehad. Dit zijn de onderwerpen waar we in deze MR
-vergadering over gesproken hebben.
Ouder-kind gesprekken
Visie
Speelplaats – buiten spelen
Imago onderzoek
Informatie vanuit de GMR
Evaluatie GMR-bijeenkomst
Ouderinput voor de MR
De notulen van de MR-vergadering liggen op school ter inzage.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over één van deze onderwerpen dan vernemen wij dat graag.
Mocht u andere vragen of opmerkingen hebben die wij in de MR mee kunnen nemen dan mag u deze
mailen via het contactformulier op de website van BS de Vonder onder het kopje (G)MR.
Namens de MR,
Els Slegers, Nelly Briels, Corine van de Mortel, Robert Bukkems, Barry Timmer en Cindy Manders
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Typetuin.
De Typetuin| schrijf snel in!
Op donderdag 16 maart 2017 om 15:00uur gaat de klassikale typecursus van De Typetuin van start. Op dit
moment zijn er 6 aanmeldingen voor deze cursus. Om van start te kunnen gaan zijn/ is er nog 2 inschrijving
(en) nodig. Inschrijven kan tot een week voor de start maar het zou mooi zijn als we nog voor de krokusvakantie uitsluitsel hebben of de cursus door kan gaan. Interesse?
Inschrijven kan via www.typetuin.nl of bel naar 013-5220579. Zodra de cursus voldoende aanmeldingen
heeft ontvangt u hier persoonlijk bericht over.
Tot slot: Een week voor de 1e les informeren we u over het definitieve doorgaan van de cursus.
Mocht u naar aanleiding van dit schrijven nog
vragen hebben hoor ik dat graag!
Met vriendelijke groeten,
Nienke Belïen , contactpersoon cursuslocaties

Studiedag 15 maart
Hallo Iedereen!
Op woensdag 15 maart hebben alle scholen in Someren een studiedag. Nu dachten wij vanuit Sportstuif,
laten we eens wat leuke activiteiten organiseren! Vanuit Dansschool Hellendoorn worden cursussen streetdance en breakdance aangeboden en vanuit Health Club One bootcamp trainingen. Er geld een maximaal aantal deelnemers per cursus, dus wees er snel bij!
Voor deze cursussen kun je je inschrijven:
Tijd
10.00 – 11.00
11.15 – 12.00

Cursus
Streetdance
Breakdance

Groepen
Groep 3 t/m 8
Groep 3 t/m 5

Locatie
De Postel
De Postel

Aantal
max. 30 leerlingen
max.15 leerlingen

12.15 – 13.00
13.30 – 14.30
15.00 – 16.00

Breakdance
Bootcamp
Bootcamp

Groep 6 t/m 8
Groep 3 t/m 5
Groep 6 t/m 8

De Postel
Health Club One
Health Club One

max. 15 leerlingen
max. 60 leerlingen
max.60 leerlingen

De cursussen vinden plaats bij sporthal de Postel en bij Health Club One in Someren.
Je kunt je inschrijven tot en met vrijdag 3 maart. Wanneer er meer aanmeldingen zijn als het maximaal
aantal deelnemers, kan je worden uitgeloot en ontvang je maandag een mail. De inschrijving gaat per email. Graag de naam, leeftijd en school van het kind doorgeven bij Evelien Slaats.
(evelienslaats@sportstuif.nl)
Wij hopen jullie allemaal te zien bij deze leuke cursussen! Tot
dan!
Vanuit LEEF Someren,
Evelien Slaats
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Lezen op school met de Rode Draad

De komende weken doet de hele school mee met de Rode Draad. De Rode Draad wordt aangeboden
door de bibliotheek en stelt leesplezier centraal. Het is aangetoond dat kinderen door het ervaren van
leesplezier meer gaan lezen en dat dit weer leidt tot betere leesprestaties. Als kinderen een kwartier per
dag vrij lezen, verruimen zij hun woordenschat met 1000 woorden per jaar. Met de Rode Draad krijgt het
vrij lezen een enorme impuls. Voor de jongste kinderen zijn er prentenboeken en voorleesboeken in de
klas rondom een bepaald thema. De oudere kinderen kunnen kiezen uit veel verschillende boeken: voor
elke smaak en elk leesniveau is er wat aanwezig. Uiteraard leest de leerkracht ook voor in de groep. De
Rode Draad wil elk jaar kinderen met boeken en lezen in contact brengen. In elke groep staat een ander
aspect van het lezen centraal:
Groep 1-2: Een prentenboek tot leven brengen
Groep 3: Kennismaken met sprookjes, mooie voorleesboeken of een bijzonder prentenboek
Groep 4: Kennismaken met verschillende soorten boeken: gedichten, informatieve boeken, voorleesboeken, prentenboeken
Groep 5: Hoe kies je een boek?
Groep 6: Het waarderen van boeken
Groep 7: Hoe wordt een boek gemaakt? Een ontmoeting met een schrijver of een verteller
Groep 8: Vasthouden van leesplezier
De bibliotheek wenst iedereen veel plezier met de Rode Draad. Tot ziens!
Bedankt!
Bedankt papa van Saar Verhees uit de kleutergroep!
Hij maakte voor ons een hele mooie voelkist, en een prachtige
lichtbak.
We zijn er super blij mee!
We kunnen in de voelkist dezelfde letters "voelen", voorwerpen
"voelen", en nog veel meer.
Op de lichtbak werken we met doorschijnende materialen,
dat geeft een prachtig mooi effect!
Nogmaals een dankjewel van alle kleuters en de juffen!!
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Oudercafé
Er is een nieuwe datum gepland voor het oudercafé. Woensdag 10 mei van 19.00-21.00 u. Verdere informatie volgt t.z.t. Zet u het alvast op de kalender?
Nieuws van NulVier Das Tuimel-in.

Bij Tuimel-in zijn we na het welkomproject aan de slag gegaan met de nationale voorleesdagen.
In de peutergroep stond het boek “De kleine walvis” centraal, het is verkozen tot prentenboek van het
jaar 2017. Van de schrijver en illustrator Benji Davis.
Boy woont met zijn vader en zes katten in een klein vissershuisje, na een stormachtige nacht vindt Boy een
jonge walvis op het strand. Dat is het begin van een bijzondere vriendschap.
Voorlezen is elke dag een feest, het is enorm belangrijk. Het is gezellig en schept een band. Het prikkelt de
fantasie en vergroot de kennis van de taal. Het plezier zit in de herhaling, heel mooi om te zien als de
peuters na enkele keren zelf het boek kunnen “lezen” en je hoort wat ze allemaal hebben ontdekt en onthouden.
Nu zijn we bezig met het project Kleding: Wat doe ik aan. In het project kleding leert het kind de namen
van kledingstukken, aan-en uitkleden van poppen en knuffels. Is iets te groot of te klein,
hoe gaat het open en dicht. Je verkleden met allerlei verkleedkleren, een prinses, piraat of toverfee het is
allemaal even leuk.
Bij ons project gebruiken we het prentenboek “ De rommelige reus” waarin we zien dat de reus nieuwe
kleren koopt en ze later weggeeft aan verschillende dieren om ze te helpen met allerlei problemen. Zijn
grote schoen wordt een huis voor de muizen en zijn blouse een zeil voor de boot van geit. Totdat de reus
geen kleren meer heeft.
We verven en kleuren broeken, truien en andere kledingstukken ook leren we nieuwe liedjes en versjes.
Vrijdag 10 februari zijn we samen met de kleuters in de gymzaal gaan luisteren naar een verhaal, over
verkleden en zagen we de juf verkleed als o.a. een clown, spook, en piraat. Het maakte veel indruk op
de peuters en kleuters.
Ook sluit het prima aan bij het carnavalsfeest wat we vieren op vrijdag 24 februari, met alle peuters in ons
eigen lokaal. Kijken naar elkaar bij het verkleden, wat wordt de ander, schminken, dansen en samen muziek maken.

Tonny en Joke
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