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

April 2017

Nog even en dan is het al weer meivakantie. De tijd vliegt. De lente is
begonnen, maar april doet nog steeds wat ie wil. Zomerjas, of toch nog die
winterjas? We zien het wel en laten het maar op ons af komen.
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WillemAlexanderlaan 3
5712 CA
Someren-Eind
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We hebben de afgelopen weken ontzettend hard gewerkt op school. In het
team zijn we bezig geweest met het verbeteren van ons imago en manier
van communiceren. Ook het oudercafé heeft hier mee te maken. We willen
als team graag weten wat u van ons verwacht. Hoe kunnen we de
samenwerking met u verbeteren en nog meer vanuit ieders expertise samen
gaan in het dragen van de zorg voor de kinderen. De uitnodiging kunt u
vinden bij deze nieuwsbrief. Het beloofd een leuke avond te worden. We
hopen natuurlijk op een grote opkomst.

Website:

www.bsdevonder.nl
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Ook gaan we de komende weken aan de slag met het ontwerpen van een
nieuwe huisstijl. We willen graag wat meer kleur en speelsheid in de school
krijgen. De huisstijl gaat passen bij het nieuwe motto van onze school. Wat dat
is, houden we nog even geheim, maar heeft zijn linken met onze laatste
carnavalsoutfit. Wij zijn zelf in ieder geval razend enthousiast en zitten al
boordenvol ideeën. We zullen er aan het begin van het nieuwe schooljaar
extra aandacht aan schenken. U gaat het vanzelf zien. Wordt dus vervolgd!
Maar nu eerst meivakantie!

Geniet er met volle teugen van. We zien iedereen graag terug op maandag
8 mei.
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Leerkracht nieuws
We waren bijna rond met een nieuwe conciërge, hij zou starten na de meivakantie, maar deze persoon
heeft op het laatste moment besloten om toch niet in te gaan op ons aanbod. Dat was een behoorlijke
domper voor ons allemaal. Gelukkig hebben we al een nieuwe persoon gevonden die interesse heeft in
de functie. Een kennismakingsgesprek volgt op de maandag na de meivakantie. Wordt vervolgd.
School tuin
In de meivakantie zal de tuin op school onderhanden worden genomen. Alles wordt
flink gesnoeid en opgeruimd. Zodat e.e.a. er netter en overzichtelijker uit gaat zien.
Het onderhoud zal worden gedaan door G en T onderhoud.

Vakantierooster schooljaar 2017-2018
Inmiddels zijn behalve de vakanties ook de studiedagen van het nieuwe schooljaar bekend. Alleen de
Prodas studiedag is nog onder voor behoud omdat we hier nog geen definitieve bevestiging van hebben
gekregen.
Herfstvakantie
16-20 oktober 2017
Studiedag

6 december 2017

Kerstvakantie

25 december 2017- 5 januari 2018

Carnavalsvakantie

12-16 februari 2018

Studiedag

28 februari 2018

Studiedag Prodas

7 maart 2018 ( onder voor behoud )

Tweede Paasdag

2 april 2018

Meivakantie

23 april – 4 mei 2018

Hemelvaart

10-11 mei 2018

Tweede Pinksterdag

21 mei 2018

Studiedag

22 juni 2018

Zomervakantie

9 juli- 17 augustus 2018

CITO Eindtoets
De kinderen van groep 8 hebben deze week ontzettend hard gewerkt aan de CITO Eindtoets. Aan de
voorbereidingen kan het niet gelegen hebben, want al vanaf september is er door de kinderen en leerkrachten al gericht gewerkt aan de voorbereiding hiervan. De kinderen hebben naast persoonlijke doelen ook een groepsdoel gesteld. We hebben er alle vertrouwen in dat ze dit gaan halen!
We verwachten de uitslag al snel na de meivakantie.
Rapport 3
We hebben besloten om het derde rapport een week naar achteren te schuiven. Dat betekent dat het
rapport op dinsdag 27 i.p.v. dinsdag 20 juni wordt uitgereikt.
In de periode van 28 juni t/m 7 juli worden de facultatieve ouder-kind gesprekken gepland ( op verzoek
van ouders, kind of leerkracht ).
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Schoolfotograaf
Op donderdag 11 mei komt de schoolfotograaf weer op school. Er worden
groepsfoto's, portretten en foto's van broertjes en zusjes gemaakt. Op advies
van hem is het niet verstandig om witte, zwarte of lichtblauwe kleding te
dragen.
Communie
Op donderdag 25 mei doen een aantal kinderen van onze school de communie. De voorbereidingen zijn
al in volle gang. We willen iedereen daar veel succes mee wensen en wensen iedereen alvast een fantastische dag toe!

Sportdag en Color run
Vandaag 21 april zijn de koningsspelen voor de kinderen van groep 1 tot en met groep 6 gestart. Om 9.00
u werd de dag geopend met een dans op het schoolplein.
De kinderen uit de groepen 7 en 8 doen mee met de Color run in Someren.
We wensen iedereen een fijne en sportieve dag toe!
Nieuwe methoden
In het nieuwe schooljaar gaan we in de groepen 3 tot en met 7 starten met een nieuwe rekenmethode
genaamd Getal en ruimte junior. Het is een spiksplinternieuwe en eigentijdse methode die past bij onze
wensen voor toekomst bestendig onderwijs op de Vonder. Zie voor meer informatie http://
www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/nubao/basisonderwijs2/methoden/rekenen/getalenruimtejunior.
De groepen 1-2 en 8 starten nog niet, omdat deze versies nog niet uit zijn. Zij volgen z.s.m.
In groep 3 gaan we volgend schooljaar werken met een nieuwe methode aanvankelijk lezen. Op dit moment moet er nog een keuze gemaakt worden welke methode dit gaat worden. We houden u op de
hoogte.
Project Kunst
Groep 0 t/m 4 werkt van 15 mei t/m 9 juni aan het
project Kunst.
Dit willen we dan ook samen afsluiten met een
tentoonstelling.
Op vrijdag 9 juni worden de ouders ( en eventueel
opa's en oma's) uitgenodigd voor een rondleiding
door hun eigen (klein)kind. Het is de bedoeling dat
dit gebeurt tussen 12.00 uur en 12.30 uur. U kunt dan
uw kind in de eigen groep ophalen.
De leerkrachten van groep 0/1, 1-2a, 1-2b, 3, en 4
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Nieuws uit de MR
In februari en maart heeft de oudergeleding van de MR een MR-vragen-uurtje georganiseerd. Uit opkomst mogen we concluderen dat er op het moment weinig vragen zijn. Wij danken de ouders voor hun
vertrouwen in ons als MR ouders.
Op 5 april hebben we een MR-vergadering gehad. Dit zijn de onderwerpen waar we in deze MRvergadering over gesproken hebben:

Ouder-kind gesprekken

Visie

Interne audit

Formatie

Informatie vanuit de GMR

MR-vragen-uurtje

Trendanalyse

MR-reglement
De notulen van de MR-vergadering kunt u op de website vinden.
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
Verkeersbrigadier

Voor info of aanmelding: stuur even een
mail naar mirjamdegroot85@gmail.com
met je vraag en/of laat daarin weten op
welke dag(en) je beschikbaar bent.
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Nieuws van NulVier Das Tuimel-in.
Lente was ons thema de afgelopen weken. We zagen hoe er knoppen aan de bomen en struiken kwamen op de speelplaats. Het werden blaadjes en alles werd weer groen. Fijn buiten spelen in de zandbak
met onze nieuwe emmertjes en schepjes.
Samen tuinkers zaaien en kijken en luisteren naar het prentenboek van Jan Pieter en zijn gieter.
Zingen van het tulpenbolletje, kom eens uit je holletje. Spelen in ons bloemenwinkeltje en met de boerderijdieren. Allemaal hebben ze jonge gekregen. Wat kreeg de koe is het een kalfje, biggetje, veulen of een
lammetje, het was best moeilijk om het allemaal te onthouden.
In het prentenboek Dottie’s kuikens zagen we hoe de eieren gingen kraken en er plots 6 kuikentjes in het
nest zaten. Het liedje de kip is zo blij werd volop gezongen.
Voor de lentefair hebben de peuters mooie paaseieren gemaakt, met mooie frisse kleuren.
Vrijdag voor Pasen zaten er allemaal paashaasjes aan tafel te smullen van de broodjes tijdens onze Paasbrunch. Gezellig samen eten en drinken van hun eigen gemaakte Paasplacemat.

Ook voor het Moederdag cadeau werd er al hard gewerkt. Na de meivakantie nog inpakken en dan
kunnen we mama weer verrassen.
Groeten Tonny en Joke
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AGENDA Mei 2017

MAANDAG

1
Meivakantie

8

15
Entreetoets gr 7

22
Koffieuurtje 8.30

29
Schoolreis

DINSDAG

2

9

16
Entreetoets gr 7

23

30

WOENSDAG

3

10

17
Entreetoets gr 7

24

31
Fietsvaardigheid gr 3
Nieuwsbrief

DONDERDAG

4

11
18
Schoolfotograaf Entreetoets gr 7

25
Hemelvaart
Communie gr 4

VRIJDAG

5

12

26

19
Entreetoets gr 7

