Nieuws van de directie
De lente zit in de lucht!

Maart 2017

En dat merken we aan iedereen. Lekker samen buiten spelen in de zon, een
overvolle zandbak, een voorzichtige jurk of korte broek, schoenen zonder
sokken en met zonder jas naar buiten. De kinderen op school, maar ook het
team geniet ervan.

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

Het buitenspelen heeft niet alleen een nieuwe impuls gekregen door het
mooie weer, maar ook door het speelgoed wat we hebben kunnen
aanschaffen vanuit de Jumbo actie. Namens alle kinderen, hartelijk dank
voor het sparen!

Website:

www.bsdevonder.nl

Voorlopig blijven we in verschillende groepen buiten spelen op maandag,
dinsdag en donderdag. Het geeft de kinderen meer speel- en spelruimte. Op
woensdag en vrijdag spelen we met alle kinderen tegelijk buiten.

In dit nummer:

Dit gaat steeds beter! We hebben in de groepen extra aandacht besteedt
aan de kapstokregels van de school en zijn ook bezig geweest met het
vergroten van het zelf-oplossend vermogen van de kinderen. Wat kun je zelf
doen als het onverhoopt fout gaat? Bij veel kinderen gaat dit goed, er zijn
echter ook nog kinderen die extra oefening nodig hebben. We helpen de
kinderen hier zoveel mogelijk bij!
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Wellicht dat u het thuis ook eens aan de orde kunt stellen.

Namens het team van BS de Vonder,
Suzanne Snijders

Leerkracht nieuws


Op maandag 27 maart is Kim van Kessel bevallen van een prachtige zoon, genaamd Luuk. Luuk
woog bij de geboorte 3585 gram. Moeder Kim, vader Gijs, grote broer Daan en Luuk maken het prima!
Vindt u het leuk om ze te feliciteren, dan kan dat :
Maatschappijstraat 6
5759 NB
Helenaveen



Corine van de Mortel heeft te kennen gegeven m.i.v. het nieuwe schooljaar te gaan stoppen met
haar baan als groepsleerkracht. Ze zal zich vanaf die tijd volledig gaan richten op haar eigen bedrijf. We vinden het heel jammer dat Corine weg gaat, maar snappen en respecteren haar keuze!
Jules de Corte zal niet meer terug keren als groepsleerkracht op de Vonder. Jules zal zich tot aan
zijn pensioen volledig blijven wijden aan het begeleiden en ondersteunen van kleinere groepjes kinderen.
Eef Bressers gaat m.i.v. 1-10-2017 met welverdiend pensioen. Evenals Maria Hoeben
(interieurverzorgster). Zij zal m.i.v. 1-9-2017 met pensioen gaan. Tegen die tijd zullen we nog op ge-





Schoolreis.
Beste ouders,
Ons schoolreisje staat gepland op 29 mei 2017.
De kleutergroepen gaan naar de speeltuin in Someren-Eind.
De groepen 3 t/m 8 gaan naar Irrland in Duitsland.
Tegen die tijd vragen we u om een kopie van de legitimatie van uw zoon/ dochter. Heeft uw zoon/ dochter geen legitimatie dan volstaat een kopie van de legitimatie van ouders. Op dit moment hoeven we
deze kopieën nog niet te verzamelen, u krijgt nog een bericht daarover met meer informatie.
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
De werkgroep schoolreis
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Ouder-kind gesprekken
We zijn blij met de betrokkenheid van alle ouders en kinderen tijdens de ouder-kind gesprekken. We gaan
hier zeker een vervolg aan geven. In het nieuwe schooljaar ziet de planning van de ouder-kind gesprekken (o.v.b.) er als volgt uit:
Wanneer

Wat

Waarom

Wie

September

Ambitiegesprek

Kind
Een van de groepsleerkrachten

Oktober

Ouder-kind gesprek 1

December

Ouder-kind gesprek 2
(facultatief)

 Kennismaken leerkracht en kind.
 Doelen van het kind duidelijk krijgen.
 Duidelijk krijgen wat het kind van de leerkracht nodig heeft.
 Wederzijdse kennismaking tussen ouders,
kind en leerkracht.
 Wederzijdse verwachtingen worden afgestemd.
 De ouders schetsen samen met het kind
een beeld van het karakter en de behoeften van het kind.
 De contactbehoefte tussen ouders en leerkracht wordt afgestemd.
 Ouderbetrokkenheid vergroten.
 Zorgen/successen/bijzonderheden uit ambitiegesprek delen.
 Bespreken Kijk uitslagen op aanvraag van
ouders , kind of leerkracht.
 Bespreken zorgen rondom leerresultaten.

Maart

Ouder-kind gesprek 3



Juni

Resultaatgesprek



Juli

Ouder-kind gesprek 4
(facultatief)




Kind
Ouders
Alle groepsleerkrachten

Kind
Ouders
een van de groepsleerkrachten
Bespreken LVS uitslagen Midden toets en Kind
leerresultaten.
Ouders
een van de groepsleerkrachten
Bespreken welke doelen er zijn behaald en Kind
wat de succesfactoren zijn geweest.
Een van de groepsleerkrachten
Mogelijke zorgen m.b.t. overgang bespre- Kind
ken.
Ouders
Op aanvraag van leerkracht, ouders, kind. Een van de groepsleerkrachten

Facultatief=naar eigen inzicht van de leerkracht, het kind of de ouders.
Nieuwe schooljaar
Alhoewel het nog een tijdje duurt, zijn we op MT niveau al druk bezig met de voorbereidingen van het
schooljaar 2017-2018.
We zullen in het schooljaar starten met acht groepen. U hoort tegen die tijd hoe we de verdeling gaan
maken. Nieuw op de jaarkalender worden o.a. maandafsluitingen, waarbij telkens drie groepen een presentatie zullen houden. Ouders van de desbetreffende kinderen zullen ook worden uitgenodigd om de
afsluitingen te bezoeken.
Verder gaan we in het nieuwe schooljaar aan de slag met het opzetten van een ouderportaal, gaan we
werken met een nieuwe rekenmethode in alle groepen en een nieuwe lees methode in groep 3. Ook willen we de onderbouw versterken, de professionele cultuur vergroten en maken we een verdiepingsslag
met de inzet van de 1-zorgroute en de inzet van hard- en software.
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Bericht van de leerlingenraad
De kinderen van de leerlingenraad hebben in januari tijdens 'de week van de veiligheid' aandacht besteed aan de veiligheid rondom de school. Dat ging super goed en heel veel ouders parkeerden de auto
op een veilige plek.
Nu merken de kinderen dat er weer veel auto’s voor de school staan, vooral als het regent. Ze vinden dat
dat voor onveilige situaties zorgt.
Lieve ouders, zouden jullie de auto niet meer voor de school willen parkeren?
Alvast bedankt,
Groetjes de leerlingenraad
Verzuimregister
Sinds 1 januari 2017 zijn de scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs aangesloten op het verzuimregister. Ook scholen in het (speciaal) basisonderwijs die vallen binnen geselecteerde gemeenten, zijn aangesloten op 1 januari. Deze scholen hoeven verzuim alleen digitaal te melden als hun LAS hiervoor is aangepast. Op 1 april 2017 sluiten alle overige basisscholen aan op het verzuimregister.
Wat de school moet melden?
School is wettelijk verplicht om de volgende soorten ongeoorloofd verzuim te melden:

Relatief verzuim: de leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken.

Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is, moet u opnieuw een verzuimmelding opvoeren. De einddatum die u doorgeeft is de laatste verzuimdag óf de dag dat de 16 uur is bereikt.

Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.

Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.
Gemeente en scholen kunnen daarnaast afspraken maken over het overig verzuim.
Bekijk een overzicht van de verschillende vormen van verzuim (pdf 175kb).
Hoe het werkt
Zodra de school is aangesloten op het verzuimregister, versturen we een verzuimmelding digitaal via het
leerlingenadministratiesysteem (LAS). De melding wordt opgenomen in het verzuimregister. De gemeente
haalt de melding op uit het verzuimregister en neemt hem in behandeling
Herhaalmelding
Blijft een leerling na de eerste ’16 uur per 4 weken-melding’ continu verzuimen en heeft hij meer dan 16
uur les per week, dan mag de school een wekelijkse herhaalmelding opvoeren onder de verzuimsoort ’16
uur per 4 weken’. De herhaalmeldingen moeten aansluitend zijn. De begindatum is dus altijd de eerstvolgende dag na de einddatum van de vorige melding.
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Lentefair op de Vonder!!!
Op vrijdagavond 7 april organiseren we op basisschool de Vonder een Lentefair.
Een leuke markt van en door kinderen van de Vonder.
Er is van alles te proeven, te beleven en te doen.
Muziek wordt verzorgd door de jeugdharmonie en de Dauwdruppeltjes.
Ook dansgroep D-light en de Dend’s marietjes geven een spetterend optreden.
De opbrengst van de markt is o.a. voor Vereniging Ouders Kinderen Kanker
Iedereen is tussen 18:00 en 20:00 uur van harte welkom.
Kom gezellig even langs!!

Vormsel
A.s. zondag doen een aantal kinderen van groep 8 het vormsel. De afgelopen maanden zijn ze, samen met een grote groep ouders en de werkgroep bezig geweest met een gedegen voorbereiding. We wensen iedereen een fantastisch fijne en bijzondere dag toe!
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AGENDA April 2017

MAANDAG

3

10

17
Tweede paasdag

24
Meivakantie

DINSDAG

4

11

18
CITO groep 8

25

WOENSDAG

5

12

19
CITO groep 8

26

DONDERDAG

6

13

20
CITO groep 8

27

VRIJDAG

7

14

21

28

