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                                          VONDERNIEUWS                              oktober 2022 

 
 
Belangrijke data oktober 
4 okt   studiedag (kinderen zijn vrij) 
5 okt   burgemeestersontbijt 
7 okt   ouderendag 
5 - 16 okt  Kinderboekenweek 
13 okt   Workshop techniek Elzendaalcollege (7-8) 
13 okt   Vonderraad 
21 okt   Voorleeswedstrijd 
24 - 28 okt  Herfstvakantie 
31 okt   Luizencontrole 
1 - 3 nov  Portfoliogesprekken 
 
Wist u dat 
… Daan Dinnissen op 30 oktober 4 jaar wordt en start in groep 1 
… Wij hem een hele fijne tijd op onze school wensen 
 
Gouden weken  
In de eerste weken van het schooljaar besteden we extra veel aandacht aan groepsvorming en de sociale 
veiligheid. Deze belangrijke eerste weken worden ook wel de ‘gouden weken’ genoemd. Als de sfeer in de 
groepen goed is, plukt iedereen daar het hele jaar de vruchten van! Zo hebben we verschillende werkvormen 
ingezet om elkaar (beter) te leren kennen en goed te leren samenwerken (leren van en met elkaar). Ook hebben 
we groepsregels opgesteld en delen we samen onze doelen en successen. Hierbij belonen we positief gedrag 
en pakken we de dingen op die even mis gaan.  
  
Vonderraad 
Als school vinden wij het belangrijk om de betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij kinderen te vergroten. 
Middels een leerlingenraad worden kinderen meer betrokken bij schoolse zaken en voelen ze zich daar ook 
meer verantwoordelijk voor. Ze krijgen de kans om mee te denken en mee te praten over allerlei onderwerpen 
die zich op schoolniveau afspelen. Jaarlijks kiezen we uit groep 4 t/m 8 groepsvertegenwoordigers voor onze 
leerlingenraad (de Vonderraad). Vier keer per jaar gaan zij met juf Marcella in gesprek. Dit schooljaar bestaat  
de Vonderraad uit Faylinn (4), Ilse (5), Sven (6), Ivy-Ann (7) en Lola (8). 
 

De kinderen van de Vonderraad zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het burgemeestersontbijt in Gennep. 
Maar liefst negen scholen nemen deel aan dit ontbijt. Deze vindt plaats op woensdag 5 oktober. Tijdens het 
ontbijt mogen de kinderen vragen stellen aan de burgemeester en aan de bakker. Op deze wijze wordt het 
belang van een gezond ontbijt bij alle kinderen onder de aandacht gebracht. 
 
Studiedag 
Op 4 oktober hebben we onze eerste studiedag van dit schooljaar. De kinderen zijn die dag vrij en de juffen 
volgen scholing rondom ‘Close Reading’. Close Reading is een manier van lezen waarbij leerlingen een 
uitdagende tekst meerdere malen lezen, steeds met een ander leesdoel. Het doel van Close Reading is dat 
kinderen de tekst goed begrijpen en erachter komen wat de schrijver met de tekst wil vertellen. Daarvoor gaan 
ze actief met de tekst aan de slag. Ze zoeken naar informatie, stellen vragen over de tekst en beantwoorden 
deze, maken aantekeningen en discussiëren over wat ze gelezen hebben. Steeds vaker adviseren leesexperts 
om bij het begrijpend lezen te werken volgens deze aanpak. Begrijpend lezen is een van de moeilijkste dingen 
die kinderen moeten leren. Daar zijn heel complexe vaardigheden bij nodig. Het begint met goed (technisch) 
kunnen lezen. Tijdens het lezen doet een lezer voorspellingen over het vervolg van de tekst. Hij leidt informatie 
af uit wat hij gelezen heeft. Hij koppelt wat hij al wist aan wat hij aan het lezen is. Hij interpreteert wat er bedoeld 

Jarigen deze maand: 
 

6 oktober: juf Daniëlle 
17 oktober: Mats (groep 7) 
18 oktober: Jelte (groep 8) 

19 oktober: juf Karin 
 

Gefeliciteerd! 
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wordt. Hij controleert of de voorspelling klopt. Dit is geen rechtlijnig proces, en kan niet eenvoudig volgens een 
vast stappenplan aangeleerd worden. Daarom zijn er veel onderzoeken gedaan naar wat er nu eigenlijk 
werkt. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn gebruikt om Close Reading vorm te geven. We gaan deze 
scholing volgen met het team van het Diekske in Afferden, later in het schooljaar zullen er ook klassenbezoeken 
plaatsvinden om te kijken hoe het geleerde in de praktijk wordt toegepast. Juf Marleen (onze leesexpert) zal bij 
deze klassenbezoeken aansluiten.  
 
Ouderendag 
Op 7 oktober vieren we samen met alle ouderen uit Ven-Zelderheide onze jaarlijkse ouderendag, met als thema 
‘Gi-Ga-Groen’. In samenwerking met Stichting BLOV, de Seniorenvereniging, De zonnebloem en IVN hebben 
we een gevarieerd programma samengesteld, waar zowel jong als oud plezier aan gaat beleven. De activiteiten 
vinden plaats in en rondom de school.  
 
Kinderboekenweek 
Van 5 t/m 16 oktober vindt de Kinderboekenweek plaats. Dit jaar rond het thema ‘Gi-Ga-Groen!’ Kinderboeken 
rondom dieren en natuur staan hierbij centraal. Tijdens de Kinderboekenweek schenken we op school extra 
aandacht aan het plezier dat met kinderboeken en lezen ervaren kan worden! Tevens worden kinderen 
uitgenodigd tot het schrijven van een verhaal (groep 5 t/m 8) en het maken van een illustratie (groep 1 t/m 4). 
Tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek maken we onze winnaars bekend van de literatuurprijzen:          
de Gouden Griffel en Gouden Penseel. 
 
Voorleeswedstrijd 
Op 21 oktober is de voorleeswedstrijd van De Vonder. De kinderen uit groep 7 en 8 die zich 
aangemeld hebben, lezen een boekfragment naar keuze voor. Ze worden hierbij 
aangemoedigd door de andere kinderen van school. De jury kiest uiteindelijk de 
voorleeskampioen van onze school. De voorleeskampioen mag door naar de regiofinale in 
Gennep. Deze vindt later dit schooljaar plaats. 
 
Kindgesprekken en portfoliogesprekken 
In oktober is de eerste ronde kindgesprekken en portfoliogesprekken. De leerkrachten bespreken met elk kind 
hoe het gaat op school; Wat is fijn? Wat kan beter? Hoe leer jij het beste? Wat heb jij van je omgeving nodig om 
te groeien? Dinsdag 1 en donderdag 3 november zijn de portfoliogesprekken: oudergesprekken waar het kind 
centraal staat en aan de hand van zijn/haar portfolio zoveel mogelijk zélf vertelt over zijn/haar ontwikkeling. We 
hechten als school veel waarde aan deze gesprekken, ze horen bij onze schoolontwikkeling richting kindgericht 
onderwijs. Gesprekken met kinderen en ouders helpen ons om het onderwijs nog beter op de kinderen af te 
stemmen! Binnenkort ontvangt u, via het ouderportaal, een uitnodiging tot inschrijving. 
 
Ter voorbereiding op de portfoliogesprekken gaat de leerkracht vóór de herfstvakantie met elk kind afzonderlijk 
in gesprek. Dit noemen we het kindgesprek. Hierin staat het leergedrag (zowel sociaal-emotioneel als cognitief) 
van het kind centraal. Op deze manier betrekken we kinderen bij hun eigen leerproces, waardoor zij meer 
gemotiveerd raken om te leren. Om de gesprekken met de eigen leerkracht mogelijk te maken, wordt de groep 
over genomen door een invalleerkracht. 
 

Kledingactie 
Op vrijdag 4 november houden wij een Bag2School kledinginzameling actie! Naast bruikbare, 
schone kleding kunt u ook lakens, gordijnen, pluche beesten, riemen, handtassen en schoenen 
inleveren. Dit alles mag in een plastic zak van Bag2School of een andere zak. Hoe meer we 
inzamelen, hoe meer geld wij als school ontvangen!  
Brengt u de zakken alstublieft vrijdag 4 november vóór 9.00 uur naar onze school. (Uiteraard 
is het ook mogelijk de zakken al eerder te brengen. Plaatst u ze dan in de schoolbibliotheek.)  

 
Samen Beter Lezen 
Dit jaar nemen 9 kinderen uit groep 4/5/6 deel aan het project ‘Samen Beter Lezen’. Het project houdt in dat er 
over een periode van tien weken minimaal 4 keer per week 15 minuten, samen met een ouder of andere tutor 
hardop wordt gelezen. Op 17 november sluiten we het project af met een leesfeest. 
 
 
 
 
 



3 |  

 

 
Ingekomen bericht 
Op zaterdagmiddag 8 oktober geeft Gerard Sonnemans in de raadzaal van het Oude Stadhuis in Gennep een 
interactieve kinderlezing: De geschiedenis van Gennep in ooievaarsvlucht. 
 

 


