Beste ouders,
De eerste schoolwijzer van schooljaar 2016-2017 ligt voor u. Een schooljaar dat ruim een week oud
is en onder warme omstandigheden zijn we vol goede moed weer aan de slag gegaan.
U bent gewend aan een andere lay-out van de schoolwijzer , maar onvoorziene omstandigheden
hebben hiertoe geleid. De informatie die u hier aantreft had voorrang op een fraaie lay-out.
Daarnaast is het zo dat deze schoolwijzer u niet bereikt via Safeschool, maar via de fusie Safeschool/
Digiduif en daarover leest u verderop nog meer.
Verder treft u in deze schoolwijzer aan:
* een uitnodiging voor de informatieavond die in elke groep georganiseerd wordt
* info omtrent de schoolgids 2016-2017
* uitnodiging informatieavond omtrent de nieuwbouw
* het teamuitstapje
* stagebegeleiding op onze school
* schoolmaatschappelijk werk
* de Vonderdag van di. 20 sept.
* het hitteplan
Via deze weg wil ik iedereen die bij de school betrokken is een goed en succesvol schooljaar
toewensen.
Hitteplan:………………………………………………………………wat doen we er aan?
Voor de tweede keer in een kort tijdsbestek worden we in onze tijdelijke huisvesting geconfronteerd
met tropische temperaturen. Aan het einde van vorig schooljaar was dat het geval en nu weer.
Afgelopen teamvergadering hebben we geëvalueerd hoe we daar de vorige keer mee omgegaan zijn
en hebben we evt. verbeterpunten met elkaar besproken.
Afspraken die we gemaakt hebben zijn:
* ons hitteplan treedt in werking bij temperaturen van 30 graden of meer.
* kinderen mogen een flesje water meebrengen voor in de klas
* rooster technisch wordt niet het uiterste van de kinderen verwacht. Concentratie en andere
werkhoudingsaspecten zullen ongetwijfeld beïnvloed worden door de hoge temperaturen.
* bij het buiten spelen zoeken we zoveel mogelijk de schaduwplakken op. Als kinderen van thuis uit
zonnebrandolie of iets dergelijks meebrengen, dan zullen wij dat aanbrengen, maar de school zorgt
niet voor deze beschermingsmiddelen.
* we zorgen dat er een laag water op het dak komt te staan ter afkoeling van het gebouw. We
schakelen daar evt. de brandweer bij in.
* we gaan niet over op een tropenrooster!

Vonderdag 2016:…………………………………………………………..het is weer zover!
Dinsdag 20 sept. organiseren we onze traditionele Vonderdag. ‘s Ochtends zullen de kinderen een
bezoek brengen aan een museum (af anderszins) en ’s middags is er de vossenjacht/fotozoektocht
met als afsluiting een bezoekje aan de kermis.
De werkgroep slaagt er, onder grote tijdsdruk, waarschijnlijk toch weer in om de organisatie van
deze dag rond te krijgen.
Hierbij hebben we weer een beroep op u gedaan voor begeleiding naar het museum en/of voor de
vossenjacht. Maandag 12 sept. is er een papieren reminder mee naar huis gekomen, want we komen
nog een aantal mensen tekort. Hopelijk kunt u ervoor zorgen dat we de begeleiding a.s. donderdag
rond kunnen maken, zodat we vrijdag 16 sept. alle begeleiders een bericht kunnen sturen.
Ook zult u dan informatie ontvangen hoe de Vonderdag er qua tijdsplanning uit zal zien. We draaien
die dag in ieder geval een continurooster, zodat de kinderen eerder vrij zijn van school.

Informatieavond:……………………………………………………………….staan weer voor de deur!
In de schooljaarkalender staat aangegeven wanneer voor elke groep een informatieavond wordt
georganiseerd. Via deze schoolwijzer willen we u daarvoor uitnodigen. De avonden vinden voor elke
groep plaats in het eigen klaslokaal en starten voor elke groep om 20.00u
Hieronder staan de data nogmaals vermeld:
* ma. 19 sept.: groep 6
* di. 27 sept.: groep 5
* di. 20 sept.: groep 8
* wo. 28 sept.: groep 1-2
* wo. 21 sept.: groep 7
* do. 29 sept.: groep 3
* ma. 26 sept.: groep 4
Schoolgids 2016-2017:……………………………………………………………op onze website
De schoolgids is door onze algemeen bestuurder goedgekeurd en wordt vervolgens op onze website
geplaatst. Dit laatste is nog niet gebeurd, maar zal over een paar weken wel een feit zijn.
In de schoolgids vindt u , naast informatie over uitgangspunten en ontwikkelingen die voor de
Vonder gelden , heel veel praktische informatie die ten allen tijde voor u van pas kunnen komen.
Zo staan in de schoolgids de oude gymtijden vermeld, omdat bij het maken van de gids de
definitieve tijden nog niet bekend waren. Inmiddels is dat wel het geval en hieronder treft u het
gymrooster aan:
* groepen 1-2: woensdagochtend
* groep 3:
dinsdagmiddag
* groep 4:
donderdagochtend
* groep 5:
woensdagochtend en vrijdagochtend
* groep 6:
dinsdagochtend en vrijdagochtend
* groep 7:
dinsdagochtend en donderdagmiddag
* groep 8:
dinsdagmiddag en vrijdagmiddag
Nieuwbouw:……………………………………..infoavond door gemeente en aannemersbedrijf!
Een dezer dagen komt u zoon/dochter thuis met een papieren uitnodiging voor een informatieavond
over onze nieuwbouw. Gemeente en aannemer zullen u informeren over het waarom van de
vertraging die is opgelopen en de planning zoals die voorzien is.
De avond vindt plaats in de Leybron en start om 19.30u.
Stagiaires:………………………………………………………………………..van harte welkom!
O.l.v. onze stagecoach, juf Saskia, zult u op de school vele gezichten tegenkomen van stagiaires die
we voor dit schooljaar een stageplek willen bieden. Juf Saskia heeft hierover het volgende te melden:
Net als vorig jaar zal ik ook dit jaar de stagiaires begeleiden die bij ons op school aanwezig zijn. Dit
zijn studenten van verschillende opleidingen. Dit zal ik op dinsdagochtend gaan doen. Deze
dinsdagochtend ga ik geen andere taken doen, maar ga ik me richten op de stagebegeleiding. Ik wil u
vragen hier rekening mee te houden en indien uw vragen heeft omtrent de zorg deze te stellen op de
andere dagen. De rest van de week (met uitzondering van enkele vrijdagen) ben ik beschikbaar voor
de zorg als intern begeleider.
Bedankt voor uw begrip.
Met vriendelijke groeten,
Saskia Michielsen
Intern begeleider de Vonder

Nieuws vanuit het zorgteam:……………………………………………………………..Schoolmaatschappelijk werk
Op de school van uw kind is Imke in ‘t Groen
als schoolmaatschappelijk werker werkzaam.
Zij is werkzaam vanuit het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW
Tilburg).
Een luisterend oor
U heeft een zoon of dochter op de basisschool en er zijn zorgen om uw
kind.
De leerkracht, uzelf of uw kind vindt dat het niet goed gaat. Wat is er aan
de hand?
Kan uw kind niet meekomen? Wordt het misschien gepest?
Heeft het iets te maken met de thuissituatie?
Zorgen op school
School is leuk. De basisschool is dé plek om te leren lezen, schrijven en rekenen,
maar ook om spelletjes te doen, te ravotten en op schoolreisje te gaan.
Soms is het op school niet leuk; omdat uw kind geen vriendjes heeft,
het vaak verdrietig is of omdat de leerstof te moeilijk is.
Dan kunt u hierover altijd in gesprek gaan met de schoolmaatschappelijk werker.
Wij bieden een luisterend oor en denken mee over een oplossing.
De schoolmaatschappelijk werker is verbonden aan de school en werkt als
het nodig is samen met de leerkrachten, Intern begeleiders of met andere instanties.
Dit alles natuurlijk in overleg met u.
Zorgen thuis
Is uw kind lusteloos of juist hyperactief? Maakt het vaak ruzie met andere kinderen?
Zijn er problemen met eten of slapen?
U kunt bij de schoolmaatschappelijk werker terecht met al uw vragen over gedrag
en opvoeding.
Wij kijken naar het kind, de school en de thuissituatie.
Ruzie, een sterfgeval, echtscheiding: niet alle kinderen kunnen hier even goed mee omgaan.
Wij helpen u en uw kind om gebeurtenissen een plek te geven en zoeken samen met u
naar een oplossing voor problemen.
Vaak zijn een paar gesprekken genoeg, soms is meer nodig.
In dat geval kunnen wij u doorverwijzen.
Hoe gaat het in z’n werk?
U kunt u informatie krijgen bij de leerkracht of de intern begeleider van de school
over het schoolmaatschappelijk werk.
De gesprekken met het schoolmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk
en er zijn geen kosten verbonden aan onze hulp.
U kunt het gehele zorgaanbod van het IMW teruglezen op www.imwtilburg.nl.

Safeschool/Digiduif:……………………………………………………..u moet in actie komen!
Het ons bekende systeem van Safeschool is samengegaan met het systeem Digiduif.
Het beste van beide applicaties zijn samengevoegd tot een modern, compleet en veilig ouderportaal.

Om communicatie met u mogelijk te maken, hebt u bericht ontvangen om uw account in Digiduif te
activeren.
Deze migratie is nog niet door alle ouders uitgevoerd, 64% van alle ouders heeft dit al wel gedaan.
In het volgende overzicht staat per groep aangegeven hoeveel ouders dit nog dienen te doen:
* groep 1-2a: 7 ouders hebben account nog niet geactiveerd
* groep 1-2b: 7 ouders hebben account nog niet geactiveerd
* groep 1-2c: 5 ouders hebben account nog niet geactiveerd
* groep 3:
10 ouders hebben account nog niet geactiveerd
* groep 4:
10 ouders hebben account nog niet geactiveerd
* groep 5:
11 ouders hebben account nog niet geactiveerd
* groep 6:
14 ouders hebben account nog niet geactiveerd
* groep 7:
9 ouders hebben account nog niet geactiveerd
* groep 8:
10 ouders hebben account nog niet geactiveerd
Mocht u uw activeringscode kwijt zij, dan kunt u die altijd even op school op komen vragen.
Teamuitstapje:……………………………………………………………………teambuilding van de bovenste plank.
Binnenkort zult u een paar prachtige schilderijen kunnen bewonderen die het resultaat zijn van een
schilderworkshop die we tijdens het teamuitstapje hebben voorgeschoteld gekregen.
Naast deze geweldige activiteit hebben we ’s morgens bij schietvereniging St. Hubertus in Bavel onze
schiettalenten kunnen laten zien, waarbij juf Marijke met goed gevolg om de eerste prijs heeft
gestreden met meester Willem en meester Lucien
Na een picknick in de Warande in Gilze en genoemde workshop was het tijd om onze dorst te lessen
op een terrasje in Alphen, waarna we het teamuitstapje hebben afgesloten met een heerlijk etentje
bij restaurant de Beiaard in Alphen.
Voldaan ging iedereen daarna huiswaarts, terugkijkend op een zeer slaagde dag.

