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Vanuit de directie  

Twee weken geleden zijn we begonnen met het open zetten van het ouderportal. De 

ouders van de groepen 1 en 2 hebben een mail van school gekregen met de procedure 

om een wachtwoord aan te maken en een gebruikersnaam . Hen is verzocht om de 

gegevens in ons administratiesysteem te controleren. Veel ouders hebben dit al gedaan. 

De doorgegeven veranderingen al zijn ingevoerd. Ouders die dit nog niet hebben gedaan 
willen wij verzoeken dit alsnog te doen. 

20 november zijn de ouders aan de beurt van de groepen 3,4 en 5. Ook aan hen het 

verzoek de gegevens goed te controleren en de veranderingen aan te brengen. 

Over drie  weken, 11 december, zullen de ouders van de groepen 6,7 en 8 aan de beurt 

zijn. 
Vóór de kerstvakantie hebben alle ouders dus een gebruikersnaam en wachtwoord. 
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Vanuit het Team 

Sinterklaasviering  

Op donderdag 3 december zal sinterklaas een bezoek brengen aan onze school. Daarom 

willen wij u vragen om op deze ochtend geen auto's op het schoolplein te parkeren. De 

Sint en zijn Pieten worden op het schoolplein verwacht om 8:45 uur. De kinderen zullen 

eerst met de jassen aan in de klassen verzamelen en vervolgens samen naar buiten gaan 

om Sinterklaas welkom te heten. Na een officieel welkom op het schoolplein wordt de 

Sinterklaasviering binnen voortgezet. Wij nodigen u graag uit om buiten te wachten om 

Sint en zijn Pieten mee te verwelkomen. 
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Kalender 

Do     19 nov.  

Vrij    20 nov.  

Za     21 nov.   

Zo     22 nov.  

Ma     23 nov.  

Di      24 nov.  

Woe   25 nov. Vergadering van de ouderraad 

Do     26 nov.  

Vrij    27 nov.   
Za     28 nov.  

Zo     29 nov.  

Ma     30 nov.  

Di       1 dec.   

Woe    2 dec.  

Do      3 dec. Sinterklaas bezoekt de Vonder    Volgende nieuwsbrief      
 

 

 
 

 

 
 

 
 



Vanuit de bibliotheek 
 

 

 

 

 

 

Opening Bibliotheek op School voor 0 tot 4 jaar in Moergestel 

 

Woensdag 4 november jl. werd onder grote belangstelling van vooral heel veel kinderen 

de Bibliotheek op School voor kinderen van 0 tot 4 jaar geopend. Omdat er in Moergestel 

geen jeugdboeken meer aanwezig zijn en omdat we lezen heel belangrijk vinden, werd 

eerder op basisschool De Vonder al een bibliotheek voor kinderen van 4 tot 12 ingericht. 

Kernleidster Corrie van Roessel van peuterspeelzaal Janneke vond dat ook voor de 

allerkleinsten een aanbod van boeken beschikbaar moest komen en nam samen met 

Bibliotheek Midden Brabant het initiatief voor deze bibliotheek voor de allerkleinste 

inwoners van Moergestel.  

In samenwerking met Kinderopvang Humanitas (Mokido), Bibliotheek Midden Brabant, 

Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk en de gemeente Oisterwijk werd een prachtige 

collectie boeken samengesteld: boeken om in te kijken, te lezen, voor te lezen en te 

ontdekken. De kasten zijn zo ingericht, dat de kinderen zelf goed kunnen zoeken en hun 

favoriete boek kunnen kiezen.   

Lezen is een feest en dus werd de bibliotheek vrolijk ingepakt en mochten de peuters dit 

cadeautje uitpakken nadat ze samen een toverspreuk hadden uitgesproken. Dat de 

aanwezigen blij zijn met deze nieuwe bibliotheek bleek al direct, want na afloop werden 

maar liefst al 50 boeken uitgeleend.  

De bibliotheek bevindt zich in de hal tussen peuterspeelzaal Janneke en kinderopvang 

Mokido (ingang links naast de hoofdingang van basisschool De Vonder). De bibliotheek is 

bestemd voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar uit Moergestel, dus niet alleen voor 

bezoekers van Mokido en Janneke. Het lenen van boeken is gratis en u hoeft hiervoor 

geen bibliotheekpasje te hebben.  

De openingstijden van de bibliotheek zijn: 

Even weken:       maandag / dinsdag van 11.20 tot 11.50 uur; 

Oneven weken:  woensdag / donderdag van 11.20 tot 11.50 uur. 

Kom snel kijken, lenen en lezen! 
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Vanuit de parochie 
Op vrijdag 13 november heeft  de dirigente van het kinder- en tienerkoor De 

Muzieknoten de school een bezoek gebracht. 

De dirigente, Esmé Theeuwes, heeft zanglessen geven aan groep drie tot en met 

zes. 



Ze heeft in deze zangles aan de kinderen laten zien hoe repetities bij het koor 

verlopen; 

 

  

“We beginnen met oefeningen om je stem op te warmen en 

te trainen. Soms zijn deze moeilijk, maar meestal zijn ze 

vooral leuk en grappig. Daarna leren we een lied. We zingen 

mooie liedjes uit de hele wereld. Kinderen voor Kinderen, 

Musical, Kerkelijke Liedjes en ook Popmuziek vergeten we 

niet! Tien keer per jaar mogen we optreden in de kerk. 

Daarnaast werken we ieder schooljaar naar een geweldige 

musical uitvoering toe.”  

Hou jij ook zo van zingen? Kom dan eens kijken bij De 

Muzieknoten.  

We repeteren op maandag van 17.00 tot 18.00 uur in het 

parochiecentrum. 

De kosten voor de rest van dit schooljaar zijn slechts 10 euro! 

Wil je meer weten? Neem dan contact op via: theeuwes_ewi@hotmail.com 
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Van buiten de school 

Oproep: wie breit er mee?? 

Duurzame Energie Coöperatie Oisterwijk organiseert een ludieke actie om aandacht te 

vragen voor duurzaamheid: ‘Fitting the Knitting!’. Oisterwijkers breien witte truien, die 

door studenten van het Lucas College uit Boxtel worden ‘gepimpt’ en op Warme 

Truiendag (21 februari) in een modeshow bij de Leerfabriek door leerlingen van 2College 

Durendael worden geshowd. Door dames van De Vloet en Stanislaus wordt er al druk 

gebreid, maar wij zoeken nog versterking! Voor het patroon en de wol wordt gezorgd. 

Doe je mee dan ben je VIP gast tijdens het evenement op 21 februari! Voor meer 

informatie zie https://www.facebook.com/events/1082176495135234/  Heb je zin om 

mee te doen, meld je dan aan bij piet.boers@kpnmail.nl. DEC Oisterwijk. 

https://www.facebook.com/events/1082176495135234/
mailto:piet.boers@kpnmail.nl


 

Groep 3, Koekjes bakken 

 

 
Typebureau van der Pluijm gaat ook in februari 2016 weer beginnen met de 

typecursus voor kinderen vanaf groep 6 op basisschool de Vonder. 

De lessen worden gegeven op donderdag van 15.30-17.00 uur of van 17.00-18.30 uur. 

Alle leerlingen krijgen een inschrijfformulier waarmee ze zich kunnen aanmelden. Niet 

ontvangen? Bel dan 013-5133793 of ga naar onze site www.typebureau.nl 

 

 

 

De beste typecursus voor kinderen!  

Op dit moment zijn de groepen die in september 2015 met de cursus zijn begonnen 

alweer bijna toe aan het examen. 

Ben jij ook zo jaloers op je vriendje of vriendinnetje die veel sneller kan typen dan jij? De 

kans is groot dat hij of zij ook een cursus heeft gevolgd bij Typebureau van der Pluijm! 

Wanneer je kunt typen zonder dat je naar je vingers hoeft te kijken houd je veel meer 

tijd over voor andere dingen! 

Je bent sneller klaar met je huiswerk of werkstukken die je moet maken, maar…. het is 

natuurlijk ook heel erg handig wanneer je op Facebook of Twitter zit of wanneer je online 

aan het chatten bent! 

 

Geef je op tijd op. Je bent dan zeker van een plaats. We hebben een beperkt aantal 

plaatsen per groep. 

T: 013-5133793 

E: info@typebureau.nl 

I: www.typebureau.nl 

 

Op de website 

Groep 1-2 Elly en Majella: Afsluiting thema Raar maar waar 

Groep 6 Sandra en Barend: Hondenuitlaatmiddag 

Groep 3 Groep 3 Nicky-Erica: Koekjes bakken 

Groep 1-2 Helga: Raar maar waar wandeling 
Groep 3 Angela-Kim: Koekjes bakken 

http://www.typebureau.nl/
mailto:info@typebureau.nl
http://www.typebureau.nl/
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2a-elly-en-majella/gr1-2-elly-majella-afsluiting-thema-raar-maar-waar.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-6-sandra-en-barend/gr6-sandra-en-barend-hondenuitlaatmiddag.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-3-nicky-en-erica/gr3-nicky-erica-koekjes-bakken.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2b-helga/raar-maar-waar-wandeling.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-3-angela-en-kim/koekjes-bakken.aspx#ad-image-0

