
 
 

Nieuwsbrief nr.2 

24 september 2015 
 

Vanuit de directie 

Wiekentkunst 

Dit weekend staat Moergestel in het teken van wiekentkunst. Het thema van dit jaar is 

huisdieren. Op de Vonder is actief geknutseld door de leerlingen. Deze kunstwerken 

worden in de speelzaal van onze school geëxposeerd. 
De school is op zaterdag open van  13.00 uur tot 17.00 uur en op zondag van 11.00 uur 

tot 17.00 uur. We nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen. 

Groep 8 op schoolkamp 

De groepen 8 gaan op schoolkamp van dinsdagochtend 29 september tot vrijdagmiddag 
2 oktober. De leerlingen vertrekken dinsdagochtend op de fiets naar Bergeijk. 

De leerkrachten van de groepen 8, juffrouw Chantal en meneer Thaddé gaan mee vanuit 

het team. Juffrouw Chantal wordt op deze dagen vervangen door juffrouw Ilse. 

Er gaan ook nog 5 stagiaires mee. We zullen duimen voor mooi weer en we wensen de 

kinderen en de begeleiding een heel fijn schoolkamp. 

Studiedag Stichting BOOM 

Maandag 5 oktober is de dag van de leraar. Deze dag is een studiedag voor alle 

leerkrachten van de stichting BOOM. Deze studiedag vindt plaats op basisschool de 

Bunders. Het thema van deze dag is: Tijden veranderen, wat betekent dat voor mij als 
leerkracht? De leerlingen zijn op deze dag vrij. 
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Verkeersouders 

We hebben op school al verkeersouders die de verkeersbrigadiers regelen. We zijn nog 

op zoek naar 2 ouders die samen met 2 teamleden de verkeerscommissie willen vormen. 

De opdracht voor deze verkeerswerkgroep is de activiteiten die horen bij het Brabants 
verkeesveiligheidslabel te organiseren. Te denken valt aan enkele activiteiten voor de 

kinderen in de verkeersweek van 25 mei. Daarvoor wordt vanuit het BVL een budget 

beschikbaar gesteld. U kunt zich hiervoor aanmelden via de info mail van de school. 

info.devonder@stgboom.nl of even bij juffrouw Jeanne binnen lopen. 
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Kalender 

Do    24 sept. Kennismakingsgesprekken 

Vrij   25 sept.  

Za    26 sept. Wiekentkunst 

Zo    27 sept. Wiekentkunst 

Ma   28 sept.  

Di    29  sept. Schoolkamp groep 8 

Woe 30  sept. Schoolkamp groep 8 

Do     1 okt. Schoolkamp groep 8 

Vrij    2 okt. Schoolkamp groep 8 

Za     3 okt.  

Zo     4 okt.  

Ma     5 okt. Studiedag stichting BOOM Alle kinderen vrij 

Di      6 okt.  

Woe   7 okt. Start Kinderboekenweek 

Do     8 okt. Volgende nieuwsbrief 
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Van buitenaf 
 

Vanuit de parochie  

Kinderclub de Schaapskooi voor de jeugd vanaf 7 jaar 

Woensdag 7 oktober 14.30 – 16.00 in het parochiecentrum 

Woensdagmiddag 7 oktober staat weer de eerste kindermiddag van het nieuwe 

schooljaar op het programma. Ongeveer 8 keer per jaar organiseren we vanuit de 
parochie een middag voor de kinderen waarin steeds een thema over het geloof centraal 

staat. We vertellen verhalen, doen spelletjes en allerlei creatieve activiteiten. Alle 

kinderen vanaf 7 jaar zijn uitgenodigd om mee te doen. Ook (groot)ouders zijn van harte 

welkom om te komen kijken. Voor verdere info zie www.parochiemoergestel.nl  

 

 
Groep 1-2 Elly en Majella, Begin van het schooljaar 

 
Vanuit de bibliotheek 
 

Berichtjes uit de Bibliotheek op School 

 
Beginnende lezers in groep 3: eerste leesboekjes 

In de Bibliotheek op School staat een afgestemde en berekende 

collectie. Op het leerplein van de onderbouw staan o.a. de eerste 

leesboekjes voor de beginnende lezers uit groep 3. In het begin van groep 3 lezen veel 
kinderen (ongeveer) hetzelfde niveau. Het is daarom niet mogelijk om helemaal te 

voldoen aan die vraag naar eerste leesboekjes om te lenen en thuis te lezen.  

U bent van harte welkom te komen kijken wat er staat aan leesboeken! Mocht er niet 

voldoende staan of heeft je kind behoefte aan andere eerste leesboekjes, dan is er 
behalve een code om op school boeken te lenen, op de andere kant van het pasje van je 

kind ook een code om boeken te lenen in vestigingen van de Bibliotheek Midden-Brabant 

(waaronder Oisterwijk) of om eerste leesboekjes te reserveren via de website 

www.bibliotheekmb.nl en deze op te halen bij de bieb in Den Boogaard.  
Tip: blijf ook voorlezen aan kinderen die zelf kunnen lezen! Zo krijgen ze verhalen 

aangeboden die complexer zijn dan de eerste leesboekjes en worden ze nieuwsgierig 

gemaakt naar verhalen die ze later zelf kunnen gaan lezen! 

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

naar: jentesnellen@bibliotheekmb.nl (leesconsulent).  
 

http://www.parochiemoergestel.nl/
http://www.bibliotheekmb.nl/
mailto:jentesnellen@bibliotheekmb.nl
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Bijlage: Honkbal en Softbal 
Bijlage: Poster bibliotheek Kinderboekenweek 

Op de website 

 

Bericht bibliotheek 

Bijlage bericht bibliotheek 
Roef mini honkbal 

Ouder café 
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Groep 3 Nicky en Erica: Wat gezellig 

 

 

 
Groep 3 Nicky en Erica, Wat gezellig 

http://www.bsdevonder.net/media/105903/bericht-de-bibliotheek-op-school-22-9-2015.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/105904/bijlage-bibliotheek.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/105905/roef-mini-honk.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/105906/ouder-cafe.pdf
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2c-lotte-en-bregje/bruggen-bouwen-over-de-plassen.aspx#ad-image-0
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2a-elly-en-majella/begin-van-het-schooljaar.aspx#ad-image-0
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-3-nicky-en-erica/wat-gezellig.aspx#ad-image-0

