De kop is er af!
Augustus 2017

Na een fijne vakantie zijn we afgelopen maandag vol energie gestart met
het schooljaar 2017-2018.

Adres:

Het was geweldig fijn om veel bekende, maar ook nieuwe snoetjes (terug) te
zien op school.

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

We hebben genoten van de vakantieverhalen van de kinderen. Sommige
wat meer uitgebreid dan andere…. maar dat geeft helemaal niets!
We merken dat veel kinderen het fijn vinden om weer terug te komen in het
dagelijkse schoolritme. Naast school starten ook de verenigingen weer en
veel kinderen genieten daar van.
De komende weken besteden we naast het reguliere lesprogramma veel tijd
aan positieve groepsvorming.

Website:

www.bsdevonder.nl
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Leerkracht nieuws
Streetwise
Basisschooltrektocht
Maandafsluitingen

In alle groepen is een plan van aanpak gemaakt, waarin de kinderen elkaar
(nog) beter leren kennen, ze kennis maken met de leerkrachten en waarin
groepsregels en afspraken samen met de kinderen worden gemaakt.
Een gedegen start geeft immers het hele schooljaar voordeel.
We vinden het ook belangrijk dat u als ouders elkaar beter leert kennen.
Daarom organiseren we op dinsdag 19 september a.s. een informatie avond.
De groepen 1 tot en met 4 van 19.00 tot 19.45 u, daarna is er voor alle
groepen algemene schoolinformatie tot 20.15, waarna de groepen 5 tot en
met 8 tot 21.00 u aan de slag zullen gaan.
We willen tijdens deze avond specifiek de nadruk leggen op u als ouders. Er is
o.a. tijd om informeel met elkaar kennis te maken. Vragen te stellen aan de
leerkrachten en wellicht te komen tot afspraken die u samen als groep ouders
wilt/kunt maken. Wat doet u bv. als er tussen twee kinderen minder positieve
zaken spelen, die zich buiten school afspelen?
Tijdens het algemene gedeelte vertellen we iets over het jaarplan van de
Vonder, maar zullen we ook specifieker insteken op schoolpoort, een digitaal
systeem met o.a. een app waarmee we gaan werken die het uiteindelijk
gemakkelijker maakt om de ouder-school-kind communicatie te
vergemakkelijken.

De volgende
nieuwsbrief

We vinden het fijn om iedereen de 19e te mogen begroeten. U bent van
harte welkom!

verschijnt op

Met hartelijke groet,

donderdag 28

Suzanne Snijders
Directeur BS de Vonder

september
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Leerkracht nieuws
Op woensdag 27 september nemen we afscheid van drie gewaardeerde collega’s. Eef Bressers, Ankie
Op ‘t root en Maria Hoeben (interieurverzorgster) stoppen dan met hun werk voor de Vonder.
Alle drie de collega’s werken al jaren voor onze school. Het staat dan ook buiten kijf dat we ze erg gaan
missen. En natuurlijk willen we ze ontzettend bedanken voor hun inzet, warme belangstelling en betrokkenheid.
Maria Hoeben
De toenmalige buurman van Maria Hoeben,(oud-directeur) Gabriël Mikkers vroeg haar in 1989 of het
poetsen van de toenmalige Jozefschool iets voor haar zou zijn. En Maria zag dit wel zitten. Dit hield ze
maar liefst 28 jaar lang vol! De school zag er altijd spic en span uit als Maria was langs geweest. Want ze
voelt zich erg verantwoordelijk voor ‘haar’ school. Daarnaast is Maria ook een fijne, belangstellende collega, die graag een praatje maakt met iedereen. Bang voor het zwarte gat is ze helemaal niet. Ze past op
haar kleinkinderen, is regisseuse van de Ketelbinkies, is nog mantelzorger van haar moeder en heeft nog
tig van hobby’s.
Eef Bressers
Eef startte haar onderwijscarriere lang geleden in Oirschot. Ze stond daar met veel plezier voor de groep
en hield dit 9 jaar vol. Zoals het toen de gewoonte was, stopte ze met werken toen oudste zoon Kees geboren werd, maar op een gegeven moment ging het toch weer kriebelen. 19 jaar geleden besloot Eef
weer te beginnen met invallen. Via invalwerk op de toenmalige Mariaschool in Someren-Eind, groeide
haar baan langzaam van een halve werkdagen naar fulltime voor de groep. Naarmate de jaren verstreken nam Eef haar BAPO verlof op. Eerst een dag in de week en toen twee dagen. Ze werkt sinds de fusie
op de Vonder.
Eef is een goedlachse collega, die af en toe erg raak en ad rem uit de hoek kan komen. De laatste jaren
heeft ze bij de kleutergroepen gewerkt, maar ze stond ook in andere groepen. Ze denkt dat ze de kinderen en de collega’s het meest gaat missen, maar de drukte van bepaalde periodes gaat ze absoluut
niet missen.
In de vrije tijd die er aan zit te komen gaat Eef oppassen op haar kleinkinderen, waarvan Viv, de nieuwste
aanwinst is. Viv werd geboren in de afgelopen zomervakantie.
Daarnaast wil ze lekker relaxen en meer gaan fietsen met vriendinnen.
Ankie Op’t root
Op 1-8-1976 startte Ankie haar onderwijscarriere in Ospeldijk. In 1978 verliet ze deze school om te gaan
werken op het schooltje op Sluis 13. Op 7-9-1992, nu 25 jaar geleden stopte de school in Sluis 13 en verhuisde Ankie naar de Jozefschool, later Vonder.
Ankie heeft in diverse groepen gewerkt, groep 6, 5, 3 en al een hele tijd groep 1-2.
Het mooiste aan haar werk vindt Ankie het als ze ervoor kan zorgen dat kinderen lekker in hun vel zitten,
waardoor ze veel uit ze kan halen. Ze vindt het belangrijk om een vertrouwensband met de kinderen te
hebben, open te zijn en de kinderen het gevoel te geven dat ze welkom zijn.
Ze gaat de spontaniteit en het sociale aspect van het werken met kinderen en in een team missen. Ze
heeft gemerkt dat al het werk rondom de kinderen en voor de schoolorganisatie in de afgelopen jaren
erg is opgestapeld en dat gaat ze dan ook helemaal niet missen.
Ze is blij dat ze naast haar werk voor hun eigen bedrijf, Renki en het oppassen op kleinzoon Mels nu meer
tijd voor haarzelf gaat krijgen.
We kennen Ankie als een betrokken, attente en serieuze collega. Altijd vriendelijk en behulpzaam. Ankie
houdt niet van half werk. Wil het graag goed doen en dat heeft ze gedaan!
Ankie, Eef en Maria hebben ervoor gekozen om dit afscheid samen met de kinderen en collega’s te vieren. Dit doen we op woensdag 27 september vanaf 10.30 u. We hebben in samenspraak met de jubilarissen een feestelijk programma in elkaar gezet. In de middaguren gaan we samen met het team nog een
afsluitende activiteit ondernemen. Als u het leuk vindt om hen nog informeel de hand te schudden dan
kan dit natuurlijk ook. Van 12.30-13.00 u. staan Maria, Eef en Ankie volledig tot uw beschikking!
Lieve collega’s, het gaat jullie ontzettend goed!
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Maandafsluiting
Vanaf dit schooljaar starten we met maandafsluitingen. Bij de afsluiting van de maand zijn ook (groot) ouders van de groepen die meewerken aan de afsluiting van harte welkom.
Omdat de ruimte in de aula beperkt is hebben we er voor gekozen om iedere maand drie groepen aan
bod te laten komen.
Op vrijdagochtend 29 september om 11.30 u zal de eerste maandafsluiting plaatsvinden.
De groepen 0-1, 5 en 7-8 zullen zorgen voor een optreden.
De data van de maandafsluiting en de groepen die zullen optreden tijdens de specifieke afsluitingen
staan op de ouderkalender die u kunt vinden op onze website www.bsdevonder.nl.
Wees welkom!
Schoolgids en ouderkalender
Op de website kunt u de nieuwe schoolgids, ouderkalender, jaarplan en jaarverslag van de Vonder lezen.
We hebben bewust de verjaardagen van alle kinderen op de ouderkalender geplaatst, iedereen is ten
slotte wel eens de held van de dag!
Hiermee komt ook een einde aan de traditie dat de jarige kinderen op de boom van de ingang geplaatst worden.
Mochten er onverhoopt kinderen vergeten zijn, of verkeerd staan. Geeft u dit dan even door via suzanne.snijders@prodas.nl.

Trektocht
Volgende week gaat groep 7-8 op basisschooltrektocht. Deze trektocht wordt georganiseerd door studenten van de Kempel. A.d.h.v. een thema gaat de groep drie dagen op pad. Ze overnachten ook twee
keer. In Liessel en op Sluis 13.
Ook de leerkrachten van de groep gaan mee als begeleiding.
We wensen de groep heel veel plezier samen!
Bereikbaarheidsformulier
Als het goed is heeft u allemaal een bereikbaarheidsformulier mee naar huis gekregen. We willen u vragen dit z.s.m. in te leveren bij de leerkracht van uw oudste kind.
Waarschijnlijk is het de laatste keer dat we dit op deze manier doen. Volgend schooljaar krijgen deze gegevens wellicht een plekje in schoolpoort.
Streetwise
Volgende week donderdag, 7 september staat onze school in de ochtenduren in het teken van Streetwise van de ANWB. Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van
basisschoolleerlingen. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.
De Willem-Alexanderlaan is deze ochtend afgesloten.

Parkeren rondom de school
Zo langzaam aan gaan we de herfst weer in. Met name als het regent merken we dat het erg druk is met
auto’s rondom de school.
We willen u er graag op wijzen dat het niet is toegestaan om de auto voor de deur van de school te parkeren. Dit i.v.m. de verkeersveiligheid van de kinderen, waarvoor wij samen de verantwoordelijkheid dragen.
Zou u er extra op willen letten?
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