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Vanuit de directie  

 
Studiedag 17 november 

Dinsdag 17 november is er een studiedag voor het team van de Vonder. In de ochtend 

gaan we het hebben over burgerschap. Op school doen we veel wat met goed 

burgerschap te maken heeft. We stellen ons de vraag wat vinden we een goed burger?  

Vervolgens gaan we alles wat we daaromtrent al doen ordenen. 

Tot slot komt er een beleidsstuk waarin omschreven wordt hoe we op de Vonder 

burgerschap vorm geven. 

Zodra dit stuk af is zullen we in de nieuwsbrief hierop terug komen. 

In de middag werken de leerkrachten verder aan de projecten van wereld oriëntatie. 

 

Hoofdluiscontrole 

Maandag 2 november zijn alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. In 8 groepen is 

hoofdluis geconstateerd. De ouders van de kinderen met hoofdluis en/of neten zijn 

daarover door de school telefonisch geïnformeerd. Alle kinderen in de groepen waarin 

hoofdluis is geconstateerd hebben een briefje mee naar huis gekregen zodat ouders zelf 

ook kunnen controleren. Op maandag 16 november vindt er opnieuw een controle plaats 

in deze 8 groepen. 

 

Ouderportaal ParnasSys 

In de derde nieuwsbrief van dit schooljaar stond informatie over het ouderportaal wat 

alle scholen van stichting BOOM gaan gebruiken. In de komende twee maanden krijgen 

de ouders van de kinderen van de groepen 1-2 een uitnodiging om hun gegevens hierin 

te controleren. Daarna wordt er steeds een nieuwe groep aan toegevoegd. U ontvangt  

van de school een mail hierover met de uitnodiging om dit in te vullen. Ouders hoeven 

dus zelf geen actie te ondernemen als ze daarvoor geen mail met inlogcode hebben 

ontvangen. 
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Vanuit de groepen 
 
Groep 8 

OoKe-dag donderdag 19 november 

Op donderdag 19 november zullen onze groepen 8 deelnemen aan de OoKe-dag op 

Kempenhorst. Deze dag kan wordt kennis gemaakt met het onderwijs op een VO - 

school. We vertrekken deze dag om 07.45 uur op de fiets naar Oirschot. Vanwege het 

programma blijft vandaag iedereen over op school. We willen vragen om je fruit/drinken 

en lunch in een rugzak mee te nemen. Vanwege de vroege begintijd is groep 8 deze dag 

om 14.30 uur uit.  

Leerlingen die deelnemen aan het kinderlaboratorium maken daar kennis met het 

onderwijs op een VO - school en gaan deze dag dan ook gewoon naar 2college 

Durendael. Na afloop van het kinderlaboratorium zullen zij worden opgevangen op 

school. Zij zullen gewoon pauze hebben van 12.00 tot 13.00 maar deze dag wel - net als 

hun klasgenoten - om 14.30 uur naar huis mogen! 
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Oefen toets 

In april zal op onze school de  eindtoets worden afgenomen in de groepen 8. We hebben 

gekozen voor een digitale, adaptieve eindtoets. In november zullen we deelnemen aan 

het normeringsonderzoek van deze toets. Fijn voor onze leerlingen omdat ze op tijdens 

deze oefenochtend kunnen wennen aan de afnamemanier van de toets in april.  

De oefentoets zal plaatsvinden: 

woensdag 18 januari: Groep 8 Meester Grard 

woensdag 25 januari: Groep 8 Juffrouw Joyce 

donderdag 26 januari: Groep 8 Juffrouw Marscha 

Leerlingen die op deze ochtend lessen buiten school volgen zullen voor de oefentoets 

aansluiten in een andere klas.  

 

Week van de mediawijsheid 

In de week van 20 november doen de groepen 8 mee aan 'de week van de 

mediawijsheid'. Doel hiervan is hun mediawijsheid te vergroten. Ook thuis kunt u 
hierover met uw kind in gesprek en wellicht samen enkele opdrachten uitvoeren.  

 

 

 

 



Kindertelefoon 

In alle groepen 8 is deze week voorlichting gegeven over de kindertelefoon. Meer 
informatie hierover kunt u terugvinden op www.kindertelefoon.nl 

 

De Kindertelefoon 

Welkom bij de Kindertelefoon. 

De Kindertelefoon is een 

onderdeel van Bureau 

Jeugdzorg. Verspreid over 18 

locaties voeren vrijwilligers 

gesprekken met kinderen en 

... 

 

 

Groepen 1-2  

Bedoeld voor -de ouders van-  al onze (Elly, Majella, Lotte, Bregje, Chantal, Helga) 

oudste kleuters: 

 

De herfstvakantie is weer voorbij ‘gewaaid’! 

We hebben enkele ouders alweer horen zeggen: “Ze gaan nu toch weer alléén naar 

binnen toe?” 

Inderdaad… Net zoals vorig schooljaar willen we vanaf dit moment graag, dat uw oudste 

kleuter zelfstandig naar binnen komt. 

 

Dat betekent dus, dat we u vragen om vanaf nu, buiten (het groepslokaal) afscheid  van 

uw zoon/dochter te nemen. 

*In de eerste plaats, om in toenemende mate de zelfstandigheid van uw kind te 

vergroten. 

*In de tweede plaats, om wat meer rust te krijgen bij het binnenkomen ’s morgens: 

  Iets wat alle kleuters ten goede komt. 

 

Misschien overbodig om op te merken, maar tóch:  Is er écht iets, waarover u ’s morgens 

de leerkracht –kort- moet inlichten, dan is hiertoe uiteraard de gelegenheid. 

Voor zaken die minder/niet dringend zijn, vragen we u op een ander moment de 

leerkracht aan te spreken of een afspraak te maken. 
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http://www.kindertelefoon.nl/
http://www.kindertelefoon.nl/


Kalender 

Do     5 nov.  

Vrij    6 nov. Kledinginzameling 

Za     7 nov.   

Zo     8 nov.  

Ma     9 nov. Kledinginzameling 

Di      10 nov.  

Woe   11 nov.  

Do     12 nov.  

Vrij    13 nov.   
Za     14 nov.  

Zo     15 nov.  

Ma     16 nov.  

Di      17 nov.  Studiedag alle kinderen vrij 

Woe   18 nov. Ouderavond Durendael over het voortgezet onderwijs 

Do     19 nov. Volgende nieuwsbrief      
 

 

 

Vanuit de ouderraad 

OUDERBIJDRAGE: Ter verduidelijking. 

De vorige vermelding over de Ouderbijdrage in de Nieuwsbrief van 22 oktober jl. was 

niet voor iedereen duidelijk. Gelukkig hebben een aantal ouders contact met ons 

opgenomen, bedankt daarvoor. We hopen dat onderstaande informatie alles 

verduidelijkt.  

Indien u een incasso-formulier heeft ingevuld en ondertekend (bij inschrijving cq fusie), 

verzoeken wij u vriendelijk om NIET zelf over te gaan boeken. De overboeking is/wordt 

in dat geval automatisch op de eerst mogelijke incassodatum uitgevoerd. De 

ouders/verzorgers die geen gebruik wensen te maken van de automatische incasso, 

dienen het bedrag zelf over te maken. Zij kunnen hiervoor het bankrekeningnummer 

opvragen bij de penningmeester (Maudy van Laarhoven, 

ouderraad.devonder@stgboom.nl).  

Het makkelijkste voor ons (en voor uzelf) is om een doorlopend incasso-formulier in te 

vullen. 
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In de vorige nieuwsbrief werd tevens een uitsplitsing gemaakt in een verplicht en 

vrijwillig deel van de ouderbijdrage. Dit zouden we ook graag nader willen toelichten om 

misverstanden te voorkomen. Op iedere basisschool wordt een Ouderbijdrage gevraagd 

en gelukkig ook door vrijwel alle ouders betaald. Het verplichte deel (15 euro) wordt door 

de ouderraad geheven namens de school en is een noodzakelijke eigen vergoeding voor 

het schoolreisje. Het 'vrijwillige' deel (10 euro) wordt door de Ouderraad gebruikt voor de 

mailto:ouderraad.devonder@stgboom.nl


organisatie van de activiteiten zoals oa. Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen. Dit wordt 

beschouwd als vrijwillig, omdat uw lidmaatschap van de Oudervereniging niet verplicht 

is. Het spreekt echter voor zich, dat wij zonder uw bijdragen deze activiteiten niet zouden 

kunnen voortzetten. Voor ouders die op de één of andere manier het bedrag niet kunnen 

betalen, kan altijd contact opgenomen worden met Jeanne de Gruijter, de directeur. De 

gedetailleerde uitsplitsing van de ouderbijdrage en uitgebreide informatie die u destijds 

ontvangen heeft bij het incassoformulier, kunt u nog eens nalezen op de website van 

school. Als u hier nog vragen over heeft, dan zijn wij uiteraard graag bereid om e.e.a. 

nader toe te lichten. 

Kledinginzameling 
Op vrijdag 6 november en op maandag 9 november houden wij weer een 

kledinginzameling. De opbrengst komt ten goede aan activiteiten voor de kinderen van 

onze school. U kunt uw oude kleding in gesloten zakken in de school onder de trap bij de 

hoofdingang. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

Vanuit het overblijven 
 
Vergadering 

Dinsdag 6 oktober heeft het overblijfteam weer een vergadering gehad. 

Wij vinden het erg fijn om vier nieuwe overblijfkrachten aan u voor te mogen stellen: 

Monique van Zon, Milou Brackenie, Angela Fonken en Femke van Brunschot, komen het 

overblijfteam versterken. 

 

Het protocol bij regen is nogmaals besproken. Diverse kinderen willen toch graag naar 

buiten ondanks het mindere weer. Tot nu toe bleven dan alle kinderen binnen. Vanaf 

heden mogen de kinderen toch naar buiten en bij regen onder het afdak spelen.  

 

Voor ouders die hun kinderen aanmelden via de mail: gelieve groep te vermelden waarin 

uw kind zit. 

 

Een van de overblijfkrachten viert een jubileum. Corry Scherders is al 25 jaar betrokken 

bij het overblijven op onze school. Zij is namens het team in het zonnetje gezet en heeft 

mooi cadeau in ontvangst genomen.  

Namens ons allemaal: Corry, van harte gefeliciteerd!  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens overblijfteam de Vonder 

Rianne en Angelique 
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Knutselen 

De kinderen kunnen tijdens het overblijven kiezen om te knutselen. De overblijfkrachten 

sparen op dit moment kleine glazen potjes (olvarit of kleine groente potjes). 

Mocht u kleine potjes hebben zou u deze potjes dan in het keukentje van het overblijven 

willen neerzetten of afgeven aan een van de overblijfkrachten. Alvast bedankt! 



 

Vanuit de bibliotheek 
 

 
Berichtjes uit de Bibliotheek op School 

 

 
Handige tip bij spreekbeurten en werkstukken 

Handig om te weten: de Bibliotheek heeft een vrij toegankelijke website die leerlingen 

helpt bij het vinden van informatie voor hun werkstuk of spreekbeurt: 

www.bibliotheek.nl/werkstuk. Er zijn op dit moment ongeveer 240 onderwerpen 

beschikbaar (van deltawerken tot dinosaurussen en van hiphop tot hunebedden). De 

informatie is betrouwbaar en voorgeselecteerd door onderwijsspecialisten en is per 

onderwerp op verschillende niveaus beschikbaar: basisschool groep 5/6 en groep 7/8. 

Per niveau wordt een beperkte selectie van boeken, filmpjes uit o.a. de Schooltv 

Beeldbank en links naar sites van derden getoond. Daarnaast vind je bij verschillende 

onderwerpen luistercolleges van de Junior Bètacanon en interactieve animaties. Alle 

onderwerpen zijn voorzien van links naar Winkler Prins Junior en Studie.  
 

Vanuit de parochie 

 
Nieuws vanuit de parochie 

Zondag 8 november is er een gezinsviering in de kerk om 11.00 uur. Het thema van 

deze viering is “Geven vanuit je hart”. Tijdens de viering kunnen de schoenendozen 

ingeleverd worden. Actiefolders waarop precies staat wat de bedoeling is zijn nog te 

verkrijgen bij slagerij Ketelaars, Novy-van Wezel en op het tafeltje bij de ingang van de 

school. 

Woensdag 18 november is de volgende kindermiddag van onze kinderclub “de 

Schaapskooi” in het parochiecentrum van 14.30 tot 16.00 uur. Alle kinderen vanaf 7 jaar 

zijn van harte welkom om mee te doen. 

 

Op de website 
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