
 
 

Nieuwsbrief nr. 4 
22 oktober 2015 

 
Vanuit de directie  

 
Herfstvakantie 

Volgende week is het herfstvakantie. Van Zaterdag 24 oktober tot en met zondag 1 

november zijn alle kinderen vrij. We wensen iedereen een hele fijne vakantie. 

 

Hoofdluiscontrole 

Op maandag 2 november worden alle leerlingen weer gecontroleerd op hoofdluis. We 

vragen u om op deze ochtend geen haren in te vlechten, dit maakt het controleren lastig.  

Mocht er hoofdluis worden aangetroffen bij uw kind dan wordt u door de school daarover 

telefonisch in kennis gesteld. Mocht er hoofdluis voorkomen in een klas dan krijgen alle 

kinderen van de betreffende klas een briefje mee naar huis. Het is fijn als u ook thuis 

regelmatig uw kinderen controleert op hoofdluis. 

 

 
Komkommeroogst - bezoek Stanislaus 

 

Ouderavond groepen 1-2 

Op dinsdag 3 november is er een algemene ouderavond voor de ouders van de kinderen 

uit groepen 1-2. Tijdens deze ouderavond krijgt u uitleg over het Ontwikkelingsvolgmodel 

en de rapportage die daaruit voortvloeit. De avond begint om 19.30 uur. U ontvangt via 

de groepsouder een uitnodiging voor deze avond. 

 

 

 

 

 

 



Online vragenlijst 

We zijn dit schooljaar gestart met kennismakingsgesprekken. We willen graag weten hoe 

u als ouders daarover denkt. U kunt via de volgende link uw mening kenbaar maken 
 http://www.survio.com/survey/d/F2G2X5L3D9K7Y1P9F 
We zouden het fijn vinden als u een reactie geeft zodat we weten hoe u deze gesprekken 

heeft gewaardeerd en ook wat we eventueel nog kunnen verbeteren. Alvast bedankt voor 

uw medewerking. 
 

Afsluiting Kinderboekenweek 

In de groepen 5 en 6 hebben we een voorleeswedstrijd gehouden ter afsluiting van de 
Kinderboekenweek. In alle groepen zijn voorrondes gehouden. Er waren vier klassenwinnaars en die 
hebben gestreden tegen elkaar.  
De jury kon moeilijk kiezen, maar uiteindelijk was Micky Rijnen uit groep 5 de winnares! Gefeliciteerd 
Micky! 
 

 
Komkommeroogst - bezoek Stanislaus 

 

Uitnodiging voor Moergestel Herdenkt op 25 oktober aanstaande 

Aanstaande zondag staat de manifestatie “Moergestel Herdenkt” op het programma. In de groepen 
zeven zijn de kinderen binnen dit kade al enkele weken bezig geweest met het toch wel heel actuele 
onderwerp van de Tweede Wereldoorlog en vluchtelingen in het bijzonder. Dit alles in samenwerking 
met de Stichting “Herdenking Oorlog en Bevrijding” van Moergestel. Mede daardoor konden we met 
de kinderen uit die groepen het museum “Bevrijdende Vleugel” in Best bezoeken. Verder hebben 
mensen van de stichting interessante gastlessen op onze school verzorgd.  Afsluiting van het project 
gaat zondag om 13.00 uur plaatsvinden met een herdenkingsdienst en de parochiekerk. Om 
ongeveer 13.45 uur is er een kranslegging bij het monument van Colin Muir Barber. In Den Boogaard 
zal een tentoonstelling zijn ingericht van werkstukken die door de kinderen zijn gemaakt. Wat ons 
betreft een extra reden om te komen en van harte aanbevolen dus!! Iedereen is welkom. 

 
Even in een echt vliegtuig in het museum de Bevrijdende Vleugels 

http://www.survio.com/survey/d/F2G2X5L3D9K7Y1P9F


 

 

 

Kalender 

Do     22 okt.  

Vrij    23 okt.  

Za     24 okt. Start herfstvakantie  

Zo     25 okt. Herdenking bevrijding Moergestel 

Ma    26 okt.  

Di     27 okt.  

Woe  28 okt.  

Do    29 okt.  

Vrij   30 okt.   
Za    31 okt.  

Zo     1 nov. Einde herfstvakantie 

Ma     2 nov. Hoofdluiscontrole 

Di      3 nov.  Ouderavond groepen 1-2    Vergadering medezeggenschapsraad 

Woe   4 nov.  

Do     5 nov. Volgende nieuwsbrief      

 

 

 
Voorleeswedstrijd Kinderboekenweek 

 

 

 

Vanuit de ouderraad 
Penningmeester-nieuws van de Ouderraad:  

Beste ouders, verzorgers van leerlingen De Vonder, 

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2015-2016 bestaat (groep 1 t/m 6) uit € 25,-:   

€ 10,- vrijwillige bijdrage (niet verplicht);  

€ 15,- voor deelname aan het schoolreisje.  

Indien de kosten voor de schoolreis niet betaald zullen worden, kan uw kind helaas niet 

deelnemen aan het schoolreisje!!  

De ouderbijdrage voor de groepen 7 en 8 is voor het schooljaar 2015-2016 € 10,00 

U kunt altijd contact opnemen met Jeanne de Gruijter indien u niet kunt/wilt betalen.  

Of een mailtje sturen naar: ouderraad.devonder@stgboom.nl. Dan kunnen wij altijd 

zorgen voor een nieuw incasso-formulier. Uiteraard mag u de bijdrage ook zelf 

overboeken naar: OR BS De Vonder, Rabobank Moergestel, NL26RABO 01345 155 889. 
Tevens zijn wij op zoek naar 2 ouders die de kascontrole (2014-2015) willen uitvoeren. 

De kascontrole duurt ongeveer een uurtje. Heb je interesse: stuur een mail naar: 

ouderraad.devonder@stgboom.nl  
 

mailto:ouderraad.devonder@stgboom.nl
mailto:ouderraad.devonder@stgboom.nl


 
Voorbereiding Sinterklaasfeest 

Vanuit de Sinterklaascommissie zijn we ter voorbereiding van het sinterklaasfeest op 

zoek naar enkele ouders die willen helpen bij (één van) de volgende activiteiten: 

Zaterdag 14 november 9.30:  versieren van het Draaiboompje (5 ouders) 

 

Zondagmiddag 15 november (na de voorstelling):  versiering bij het 

Draaiboompje verwijderen, en 

maandagochtend mee naar school 

nemen (3 ouders) 

 

Maandag 16 november 8.30:  versieren van de school (8 ouders) 

 

Woensdag 25 november 19.00:   cadeaus inpakken op school (10 ouders) 

 

Donderdag 3 december 14.30:   versiering van de school opruimen (8 

ouders) 

 

Indien u kunt en wilt helpen bij één van bovenstaande activiteiten, verzoeken wij u om 

voor dinsdag 4 november een e-mail te sturen aan ouderraad.devonder@stgboom.nl. 

Gelieve in de e-mail aan te geven bij welke activiteit(en) u zou kunnen helpen. Wij zullen 

dan uiterlijk vrijdag 6 november terugkoppelen of u ingedeeld bent.  

 

 
Voorleeswedstrijd Kinderboekenweek 

 

Schminkcursus vanuit de Ouderraad! 

De voorbereidingen voor de jaarlijkse carnavalsviering zijn al in volle gang. Natuurlijk 

willen we ook dit jaar weer kinderen laten schminken, want dit is voor veel kleuters het 

hoogtepunt van de middag. Het blijkt echter ieder jaar een hele klus om voldoende 

(ervaren) schminkouders te vinden.  

We merken dat ouders vaak wel willen, maar zich toch niet aanmelden in verband met 

gebrek aan ervaring. Daarom heeft de ouderraad dit jaar het idee opgepakt om een 

cursusavond schminken te organiseren. We hopen op deze manier meer ouders te 

enthousiasmeren om in de komende jaren tijdens de carnavalsviering te komen 

schminken. Lijkt het u leuk om deze mini-cursus in kinderschminken bij te wonen? 

En bent u tevens in de komende jaren beschikbaar om tijdens de carnavalsviering 

(vrijdag voor carnaval) het geleerde in de praktijk te brengen? Meldt u dan direct aan per 

e-mail op ouderraad.devonder@stgboom.nl. Na de herfstvakantie gaan we de 

aanmeldingen evalueren en ontvangt u verdere info.  

 

 

 

 

  

mailto:ouderraad.devonder@stgboom.nl


Vanuit de parochie 

 

      

Schoenendoosactie 2015:  

Doe mee, en vul een schoenendoos! 
 

Ook dit jaar doen we vanuit de parochie weer mee met de landelijke schoenendoosactie “actie 

4 kids” Deze schoenendoosactie wordt jaarlijks georganiseerd door stichting de Samaritaan. 

Zie voor meer info www.actie4kids.org 

 

De bedoeling is dat kinderen (volwassenen mogen ook meedoen!!) een schoenendoos 

versieren én vullen met allerlei bruikbare en leuke spullen, voor een kind ergens anders op de 

wereld. De schoenendozen worden uitgedeeld aan kinderen in weeshuizen, in ziekenhuizen, 

in sloppenwijken en voormalige oorlogsgebieden. 

 

De schoenendozen kunnen ingeleverd worden tijdens de gezinsviering van zondag 8 

november om 11 uur in de kerk. Het thema van de viering zal zijn: “Geven vanuit je 

hart”. Per schoenendoos wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro voor transport- en 

organisatiekosten. Het geld kan in een envelop gedaan worden en met een elastiek 

vastgemaakt aan de schoenendoos.  

De Actiefolders waarin precies staat wat de bedoeling is, zijn verkrijgbaar bij basisschool de 

Vonder (op het tafeltje bij de ingang van de school), in de kerk, bij slagerij Ketelaars en bij 

Novy-van Wezel. 

 

 
Voorleeswedstrijd Kinderboekenweek 

 
 

 
 



Vanuit de bibliotheek 
 

 
Berichtjes uit de Bibliotheek op School 

 

 

Boekentip 

Freeks wilde wereld heeft de Gouden Stuiver 2015, prijs voor het beste jeugdprogramma 

van het jaar, gewonnen. Er is ook een boek te vinden van Freek in de bibliotheek op De 

Vonder:  

  

  

 

 

 

 

 

In Op expeditie met Freek Vonk staan weetjes over allerlei 

dieren. Er zijn in de bibliotheek op school nog veel meer boeken te 

vinden met allerlei weetjes en feiten over dieren. Kom ze zoeken 

op ma, woe en vr na schooltijd zodat je ze thuis lekker kunt 

lezen! 

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

naar: jentesnellen@bibliotheekmb.nl (leesconsulent).  

 

 
Bezoek aan Zonnewende 

 

Van buitenaf 
 

Naschoolse sport zie bijlage: Bijlage naschoolse sport 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jentesnellen@bibliotheekmb.nl
http://www.bsdevonder.net/media/123161/inschrijfformulier-naschoolsesport-2015.pdf


Op de website 

 
Groep 1-2 Helga: Komkommeroogst-bezoek Stanislaus 

Groep 5 Jeske en Kristel: Voorleeswedstrijd 

Groep 6 Sandra en Bertrand: Grachtengordel in Amsterdam 

Groep 6 Sandra en Bertrand: Kinderboekenweek op De Vonder 

Groep 6 Sandra en Bertrand: Voorleeswedstrijd 

Groep 6 Sandra en Bertrand: Verslag voorleeswedstrijd 

Groep 8 Joyce: Bezoek aan Zonnewende 

Groep 8 Joyce: Proefjesmiddag groepen 8 

Groep 8 Grard: Proefjesmiddag groepen 8 

Groep 8 Marscha: Proefjesmiddag groepen 8 

 

 
Proefjesmiddag groepen 8 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2b-helga/komkommeroogst-bezoek-stanislaus.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-5-jeske-en-kristel/voorleeswedstrijd-kinderboekenweek.aspx
https://youtu.be/oSdcRL5A-M4
http://www.bsdevonder.net/media/106294/het-is-weer-kinderboekenweek-op-de-vonder.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/123159/voorleeswedstrijd-20-10-2015.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/123160/verslag-over-de-voorleeswedstrijd-20-10-2015.pdf
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-joyce/bezoek-aan-zonnewende.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-marscha/proefjesmiddag-groepen-8.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-marscha/proefjesmiddag-groepen-8.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-marscha/proefjesmiddag-groepen-8.aspx

