
 
 

Nieuwsbrief 10 september 2015 
 

Vanuit de directie 

Schooljaar 2015-2016 

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan. Alle kinderen en leerkrachten zijn weer 

vol enthousiasme begonnen. Vandaag ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit 

schooljaar. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen en 
nieuwtjes op de Vonder. 

Iedere 14 dagen verschijnt er een nieuwsbrief. We wensen iedereen een fijn schooljaar! 

Studiedag 16 september 

De eerste studiedag van dit schooljaar is op woensdag 16 september. Alle leerlingen zijn 
op deze dag vrij. Het thema voor de leerkrachten voor deze studiedag is: 

gesprekstechnieken 

Parkeren bij de brandweer 

Tegenover de brandweer zijn 3 parkeerplaatsen gereserveerd om de fietsen van ouders 
te plaatsen bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen. Op deze manier hopen we 

een veiligere verkeerssituatie te creëren.   

Kledinginzameling 

De ouderraad doet mee aan de kledinginzameling van Reshare. Op deze manier hebben 

zij extra inkomsten die ten goede komen aan activiteiten voor de kinderen. 
Dit schooljaar zijn er 2 dagen ingepland waarop u uw oude kleding in kunt leveren;  

10 november en 11 april. We hopen dat u uw oude kleding wil bewaren en op deze dagen 

wil inleveren bij de school.  

Zorg in de diverse groepen 
We moeten dit schooljaar flink bezuinigen, zoals alle scholen in Nederland. We willen als 

school toch zorg voor leerlingen hoge prioriteit blijven geven. Juffrouw Imme is dit 

schooljaar gestart met een startersbeurs, ze ondersteunt daarmee in groep 4. Juffrouw 

Annie komt dit schooljaar terug als vrijwilligster, ze gaat Levelwerk doen met de kinderen 
die daarvoor in aanmerking komen. Daarnaast maken we gebruik van een grote groep 

PABO studenten die in de verschillende groepen voor de ondersteuning zorgen. De 

leerlingen die specifieke zorg nodig hebben krijgen die zorg van de intern begeleiders. 

De plusklas start op woensdag 7 oktober. De lessen Spaans starten op 14 september 

 

 



Gymtijden 

Op dinsdag gaan de volgende groepen nar de gym: 

8.45 uur 

     - Groep 7 van meneer Bertrand en juffrouw Anita 
     - Groep 8 van meneer Grard 

10.45 uur 

     - groep 4 van juffrouw Brigitte 

     - groep 3 van juffrouw Angela en juffrouw Kim 
13.00 uur 

     - Groep 5 van juffrouw Jamy 

     - Groep 3 van juffrouw Erica en juffrouw Nicky 

14.00 uur 
     - Groep 5 van juffrouw Jeske en juffrouw Kristel 

     - Groep 8 van juffrouw Marscha 

Op donderdag gaan de volgende groepen naar de gym: 

8.45 uur  

     - Groep 8 van juffrouw Joyce 
9.45 uur 

     - Groep 6 van meneer Thijs 

     - Groep 6 van juffrouw Sandra 

10.45 uur 
     - Groep 7 van juffrouw Anne    

 

 

Fotograaf 
De schoolfotograaf komt dit schooljaar niet aan het begin van het schooljaar maar aan 

het einde. Dit is op verzoek van ouders waarvan een kind instroomt in groep 1. Deze 

kinderen staan aan het einde van het schooljaar wel op de groepsfoto. De 

schoolfotograaf komt dit schooljaar in de laatste week van mei. 

Kennismakingsgesprekken 

Op 23 en 24 september zijn dit schooljaar kennismakingsgesprekken gepland. Dit is 

nieuw voor de Vonder. Deze gesprekken zijn bedoeld voor ouders en leerkrachten om de 

verwachtingen van dit schooljaar naar elkaar uit te spreken. Daarnaast kunt u als ouder 

ook uw aandachtspunten voor de leerkracht kenbaar maken. De leerkracht kan aan u ook 
verheldering vragen over opvallende zaken vanuit de eerste maand dat uw kind bij hem 

of haar in de groep zit. U kunt inschrijven voor de kennismakingsgesprekken in de 

speelzaal vanaf 14 september. Deze gesprekken zijn voor de ouders van de kinderen van 

de groepen 3 tot en met 8. De ouders van de groepen 1-2 ontvangen een uitnodiging 
voor een ouderavond en/of voor een intake gesprek. 

Wiekentkunst 

Op 26 en 27 september staat er in Moergestel Wiekentkunst op de agenda. Het thema 

voor dit jaar is huisdieren. De kinderen van de scholen, van de peuterspeelzaal en van de 
naschoolse opvang zullen werkstukken maken. Op deze dagen is er een expositie in de 

speelzaal van de school. 

Stagiaires 

Dit schooljaar zijn er weer veel stagiaires actief op de Vonder. 

Vanuit de PABO: 
Marjetta van Esch is op dinsdag in de groep van juffrouw Chantal 

Maud van Wagenberg is op dinsdag in de groep van juffrouw Anita 

Daan van Genechten is op dinsdag en woensdag in de groep van juffrouw Angela 

Sandra Bastiaansen is op dinsdag en woensdag in de groep van juffrouw Marscha 
Steffie van Osch is op maandag en dinsdag in de groep van juffrouw Jamy 

Wouter de koning is op maandag en dinsdag in de groep bij juffrouw Joyce 



Vanuit Kempenhorst is Kelly Bruers op donderdag in de groep van juffrouw Helga 

Vanuit ROC sport en bewegen is Werner Kastelijn op dinsdag in verschillende groepen 

voor het gymonderwijs 

Vanuit de opleiding Pedagogiek is Jan de Laat als stagiaire aan onze school verbonden. 
Vanuit ROC onderwijsassistente is Malou van Oirschot op donderdag en vrijdag ter 

ondersteuning in de groepen 6. 

We wensen alle studenten veel succes bij ons op school. 

Speelplaats 
Op de speelplaats is aan het einde van vorig schooljaar meer materiaal geplaatst om de 

kinderen fijn buiten te kunnen laten spelen. We willen even vermelden dat dit deels 

betaald is uit sponsorgeld van de RABO bank, de basketbalpalen zijn betaald door de 

ouderraad van het overgebleven kasgeld van de ouderraden van Hertog Jan en Graaf van 
Ursel. Ook is er een bedrag bijgelegd van de overblijfcommissie, zij maken tussen de 

middag gebruik van de speelplaats. 

Kalender 

Do    10 sept.  

Vrij   11 sept.  

Za    12 sept.  

Zo    13 sept.  

Ma    14 sept. Inschrijven voor de kennismakingsgesprekken groepen 3 tot en met 8 

Di     15 sept. Inschrijven voor de kennismakingsgesprekken groepen 3 tot en met 8 

Woe  16 sept. Studiedag Alle leerlingen vrij 

Do    17 sept.  

Vrij   18 sept.  

Za    19 sept.  

Zo    20 sept.  

Ma    21 sept.  

Di     22 sept.  

Woe  23 sept. Kennismakingsgesprekken 

Do    24 sept. Kennismakingsgesprekken  Volgende nieuwsbrief 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Groepsouders schooljaar 2015/2016 

 
Groep 1-2 Helga 

 
Chantalle van Mensvoort / Marloes op ‘t Hoog 

 

 

Groep 1-2 Chantal 

 

 

Suzanne Mooi / Claudia v/d Eijnden 

 

 

Groep 1-2 

Lotte/Bregje 
 

 

Jessica Verhoeven / Inge Bouwmans 

 
Groep 1-2 Majella/Elly 

 

 
Corry Linkels 

 

Groep 3 Angela/Kim 

 

 

Jeanine de Laat / Heidy Verstijnen 

 

Groep 3 Nicky/Erica 

 

Karlijn Scherders /  Maaike van de Loo 

 

 

Groep 4 Brigitte 

 

 

Sandra Pijnenburg / Hanneke Ligt / Gisela van Rijsewijk 

 

Groep 5 Jamy 
 

 

Ilse van Herck / Maartje Linssen / Maudy van Laarhoven 

 
Groep 5 Jeske/Kristel 

 

 
Angeline Hazenberg / Ramona van Dam / Danny v/d 

Meijdenberg 

 

Groep 6 Thijs 

 

 

Annelieke Joosten / Anke de Kort 

 

Groep 6 

Sandra/Barend 

 

Sandy de Rooij / Angela van Vugt 

 

 

Groep 7 Anita/Betrand 

 

 

Danny v/d Meijdenberg / Esther Boogaers 

 

Groep 7 Anne 
 

 

Ilse van Herck / Sandra Denissen 

 
Groep 8 Marscha 

 

 
Monique Verschoor 

 

Groep 8 Joyce 

 

 

Maudy van Laarhoven / Angela van Vugt 

 

Groep 8 Grard 

 

 

Claudia Rijnen / Wendy Denissen / Maaike van Dam 

 

 

 



Van buitenaf 

Brigadier-nieuws:               

De school is weer begonnen, zo ook de verkeersbrigade aan ’t Rootven! Zij staan na een 

heerlijke zomer weer klaar om uw kinderen veilig op te laten steken. 
Wij zijn op zoek naar nieuwe ouders, opa’s of oma’s, eigenlijk naar iedereen die bereid is 

om 1x per maand (meer of minder mag ook, geheel naar eigen planning!) onze kinderen 

veilig op school te krijgen. Op korte termijn plannen we een instructie-avond van 

ongeveer 3 kwartier, waarin je ‘opgeleid’ wordt tot verkeersbrigadier.  

Ben je geinteresseerd, of heb je vragen/opmerkingen: maudy.vanlaarhoven@ziggo.nl  
Met vriendelijke groet, Trees Verhoeven en Maudy van Laarhoven. 

Schakelfunctionaris op school 

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de 

jeugdhulp. Zij organiseren de zorg voor jongeren tot 18 jaar dichtbij 
en zo eenvoudig mogelijk. Heeft u een vraag over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp? Dan kunt u terecht bij de 

schakelfunctionaris. De schakelfunctionaris is onafhankelijk en was 

voorheen de schoolmaatschappelijk werker.   

Wat kan de schakelfunctionaris op school aan u bieden: 

 Een eerste gesprek waarin u uw zorgen kunt bespreken. 

 Consultatie en advies over de ontwikkeling van uw kind. 

 Korte gesprekken met uw kind op school over waar uw kind tegenaan loopt. 

 Opvoedingsbegeleiding in uw gezin. 
 Advisering en eventueel begeleiding aan u en uw gezin o.a. op het gebied van 

echtscheidings-, verwerkings- en gezinsproblematiek. 

 In kaart brengen wat er nodig is.  

 Indien nodig een goede verwijzing voor onderzoek of (specialistische) begeleiding. 
 

Inge van Son is schakelfunctionaris op deze school en is bereikbaar via de leerkracht of 

de intern begeleider. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag. 

U kunt Inge ook bereiken: 
- Via het Centraal Bureau Juvans: 073-6444244  

- Op haar mobiel: 06-51866625 

- Per email: ingevanson@juvans.nl 
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Berichtjes uit de Bibliotheek op School 

 

 

 
de Bibliotheek op School is weer geopend 

Allemaal een fijne zomer gehad? En heb je genoten van het zomerlezen? Wij hopen van 

wel! 

Je boeken mag je weer terugbrengen naar de Bibliotheek op School op De Vonder (ma 
15-15 – 16.15, woe 12.00 – 13.00 en vr 15.15 – 16.15). Maar niet getreurd, er zijn weer 

een hele hoop nieuwe lees-, strip-, zoek- en informatieboeken. Je bent dus weer van 

harte welkom om gezellig te komen snuffelen naar boeken die jij leuk vindt! 

 
Mocht het je niet lukken tijdens de openingstijden van de bieb op school je boeken in te 

leveren dan staat er in de hal een bak waar je de boeken in kunt doen als de bieb niet 

open is. 

Vrijwilligers gezocht 

Voor de Bibliotheek op School zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden 
eens in de zoveel tijd te helpen tijdens de uitleen. Voor meer informatie of aanmelden 

kun je terecht bij Trees Verhoeven: verhoevengianotten@home.nl 

Wil je iets kwijt over de Bibliotheek op School of heb je een vraag? Dan kun je mailen 

naar: jentesnellen@bibliotheekmb.nl (leesconsulent).  

 
 

 

   
   
 
Ieder jaar, in oktober, houdt de Stichting Herdenking Oorlog en Bevrijding Moergestel een 
viering, die ertoe moet bijdragen om voor de toekomst lessen te trekken uit het verleden. 
Toen ons land in 1940 bezet werd door een totalitaire macht, werden onze essentiële 
vrijheden, verankerd in de Grondwet, gedurende bijna vijf jaren beknot. Van begin af aan 
heeft onze stichting alle mogelijkheden om de schooljeugd bij die herdenking te betrekken zo 
optimaal mogelijk benut.  
 
Zo zijn er gedurende de periode die achter ons ligt ten behoeve van het onderwijzend 
personeel lesbrieven samengesteld. Deze lesbrieven zijn voor de docenten een hulpmiddel 
om in de klas/groep aandacht te besteden aan die oorlog en bevrijding. Dat is niet om 
“soldaatje spelen” te verheerlijken, maar om de jeugd een spiegel voor te houden, dat 
dergelijke excessen eens te meer aangeven, dat vrijheid voor ons allen een groot goed is.  

mailto:jentesnellen@bibliotheekmb.nl


Onze samenwerking met de scholen gaat verder dan alleen het aanbieden van een lesbrief. 
Vanuit onze stichting wordt het aanbod gedaan om voor de leerlingen van groep 7 een 
gastles te verzorgen.  
Tijdens de herdenking is er ieder jaar gelegenheid om voor de leerlingen een plek in te 
ruimen, zowel in de kerk als bij het monument.  
In de loop van het jaar wordt in nauwe samenwerking met de school het onderhoud van het 
monument en de omgeving ervan voor onze rekening genomen.  
 
Wat wenselijk is voor de ouders en daarbij ook opvoedkundig verantwoord is het gegeven – 
aangezien de ouders van onze hedendaagse jeugd de oorlog en bevrijding niet zelf 
meegemaakt hebben – om zich te kunnen inleven in datgene wat hun kind aan informatie 
meegekregen heeft. Op die manier immers kan een wisselwerking van gedachten en 
meningen ontstaan, die ervoor zorgen, dat de leerstof samen meer inhoud krijgt. Een 
suggestie zou bijvooorbeeld kunnen zijn, dat wij de ouders op een avond – voorafgaande 
aan de viering op 25 oktober a.s. – bijpraten over de aan te reiken gastles.  
Dit jaar gaat de lesbrief over “evacueren”, dit is in ons geval “verhuizen als gevolg van 
oorlogsgeweld”. Moergestel werd in 1944 overspoeld door inwoners van Oirschot, Best en 
andere plaatsen. Het onderwerp heeft juist nú een hoge actualiteitswaarde. Iedere dag 
worden wij via krant, radio en televisie geconfronteerd met stromen vluchtelingen, die een 
veilig heenkomen zoeken voor het oorlogsgeweld.  
 
Wij willen als stichting een “brug slaan” vanuit het verleden naar het heden en daarmee 
sluiten we nauw aan bij wat “een vonder” pretendeert te zijn. 
 
Noud Smits, voorzitter; Jan Geerts, secretaris; Rinus Nouwen, penningmeester, Dennis van 
Gorp, lid; Ad Ketelaars, lid; Jack de Laat, lid en Frans Rooijakkers, lid. 


