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Vanuit de directie  

 
Sinterklaas 

Vandaag donderdag 3 december heeft de Sint en zijn pieten een bezoek gebracht aan de 

Vonder. In de speelzaal hebben de kinderen van de groepen 1 tot en met 5 een gezellige 

viering gehad met de Sint en de pieten. Alle kinderen hebben ook een leuk cadeautje 

gekregen. Morgen vrijdag 4 december is de surprise dag voor de groepen 6 tot en met 8. 

De werkgroep en de ouderraad wordt bedankt voor alle hulp in de Sinterklaas tijd; het 

versieren van het Draaiboompje, het versieren van de school, het kopen en inpakken van 

de cadeautjes, het regelen van het bezoek van de Sint etc. BEDANKT ALLEMAAL 

 

4 december sinterklaasjournaal 

Op vrijdag 4 december worden in het Sinterklaasjournaal beelden van de 

sinterklaasviering van 2013 in de speelzaal van onze school gebruikt.  

Even kijken dus allemaal!  

 

 
Groep 3, foto’s bruiloft juf Nicky 

Ouderbetrokkenheid 

Beste ouders / verzorgers,  

Vanuit de Masteropleidng doet juffrouw Marscha onderzoek naar ouderbetrokkenheid op 

De Vonder. 

Hierbij is de mening van zowel ouders als leerkrachten voor groot belang.  

Daarom vragen wij u via onderstaande link uw mening kenbaar te maken: 

http://www.thesistools.com/web/?id=488000 

Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen en is geheel 

anoniem. Het zou heel fijn zijn als u deze vragenlijst (één per gezin) en voor 16 

december 2015 wilt invullen. 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.  

http://www.thesistools.com/web/?id=488000


Namens directie en team De Vonder, 

Marscha Kuijpers 

Ouderportal 

Vrijdag 11 december krijgen de ouders van de groepen 6,7 en 8 die nog geen eigen 

inloggegevens hebben hun informatie toegestuurd. Als het goed is heeft iedereen dus 

vanaf 11 december een eigen gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen bij 

Parnassys. Hebt u niks ontvangen dan graag even contact opnemen met de administratie 

van de school op het mailadres administratie.devonder@stgboom.nl 

De administratie zorgt er dan voor dat U alsnog de gegevens krijgt. Aan alle andere 

ouders nogmaals het verzoek om in te loggen op het ouderportal, als u dit nog niet hebt 
gedaan, om de gegevens van uw kind(eren) goed te controleren. 

 
Groep 3, foto’s bruiloft juf Nicky 

Parkeren 

We verzoeken u vriendelijk om op de parkeerplaats aan de voorzijde van de school aan 

te sluiten bij het parkeren. Er zijn 4 stroken. Als iedereen aansluit bij de auto die voor 

hem/haar parkeert kunnen er meer auto’s op.  

 

Bezoek van het team van de parochie op 7 en 14 december 

In de maand december komt het team van de parochie op de Vonder in alle groepen het 

Kerstverhaal vertellen ter voorbereiding op Kerstmis. 

 

 
Groep 3, foto’s bruiloft jus Nicky 

 

Gezond op school! 

We weten het eigenlijk allemaal wel. Fruit meegeven aan de kinderen voor in de pauze en als ze 
overblijven gezond besmeerde bruine boterhammen.  
Op deze manier dragen we allemaal, ouders en school, bij aan de gezondheid van uw kind. Want als 
uw kind gezond is en voldoende gezonde voedingsstoffen binnen krijgt, kan het zich ook beter 
ontwikkelen. En beter concentreren. Een win-win-situatie noemen we dat!  
We willen op De Vonder hier dan ook serieus mee aan de slag. Momenteel zijn we bezig met de 
formatie van een werkgroep “Gezonde School”.  De gezonde school werkt aan: gezonde voeding, 
voldoende beweging, seksuele voorlichting, goed groepsklimaat etc.  We hopen in januari met die 
werkgroep te kunnen starten, zodat we plannen kunnen gaan maken. Het beloven leuke, uitdagende 
plannen te worden. Uiteraard houden we u via deze nieuwsbrief op de hoogte.  

mailto:administratie.devonder@stgboom.nl


P.S. Wist u dat u met appels, druiven, bruine boterhammen, komkommer superleuke traktaties kunt 
maken voor uw kind deze dagen van Sinterklaas? Kijk maar eens naar de foto’s.  
 
 

                   

 

Vanuit de groepen  

Anti-pestclub in groep 5! 

De kinderen van de beide groepen 5 hebben tijdens de kanjertrainingen aangegeven dat 

ze het niet leuk vinden als er gepest wordt op school. Samen zijn we gaan bekijken wat 

wij preventief kunnen doen tegen pesten. De kinderen kwamen al gauw met de Anti-

pestclub aan. Natuurlijk hebben de juffen van groep 5 dit geweldige initiatief van de 

kinderen opgepakt. We hebben een aantal tv-afleveringen bekeken, filmpjes gemaakt, 

regels en afspraken en een contract ondertekent om aan te geven dat wij bij deze 
bijzondere club horen.  

Nu hebben wij allemaal een polsbandje aan, waaraan je kunt zien dat wij bij de anti-

pestclub horen! Wij zijn enorm trots op de kinderen en gaan er samen voor om op de 

Vonder een hele gezellige tijd te hebben! 

Groetjes de beide groepen 5 en de juffen! 

Meer info zie: www.zapp.nl/anti-pest-club 

 
Groep 1-2, Pietenochtend 

 

 

 

http://www.zapp.nl/anti-pest-club


Kalender 

Do     3 dec. Sinterklaas bezoekt de Vonder 

Vrij    4 dec. Surprise in de groepen 6 tot en met 8 

Za     5 dec.   

Zo     6 dec.  

Ma     7 dec. Het kerstverhaal in alle groepen door de parochie 

Di      8 dec.  

Woe   9 dec.  

Do     10 dec.  

Vrij    11 dec.   

Za     12 dec.  

Zo     13 dec.  

Ma     14 dec. Het kerstverhaal in alle groepen door de parochie 

Di      15 dec.   

Woe   16 dec. Kerstviering vanaf 17.00 uur in de kerk 

Do     17 dec. Volgende nieuwsbrief      

Vrij    18 dec. Start van de Kerstvakantie voor de kinderen van de groepen 1-2 

Za     19 dec. Start van de Kerstvakantie voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 

 

 

 

Vanuit de Ouderraad 
OPROEP 

Wie heeft er tijd en zin om a.s. maandagochtend 7 december onze school in kerstsferen 

te brengen? We verzamelen om 8.30u in de lerarenkamer. Wil je even laten weten dat je 

komt via ons e-mailadres ouderraad.devonder@stgboom.nl, dan wachten we op je! Ook 

als je maar een uur of anderhalf kunt helpen, zijn we al blij! Bedankt! 

 

 
Groep 1-2, Pietenochtend 

 

Kerstviering  

De kerstviering vindt dit jaar plaats op woensdag 16 december van 17.00 uur tot 19.00 

uur. Het belooft weer een sfeervolle avond te worden. Na een korte viering in de kerk 

lopen de kinderen in een verlichte optocht naar school. De ouders worden van harte 

uitgenodigd om te komen kijken tijdens de viering in de kerk en de optocht terug naar 

school. Daarna zullen de kinderen de viering afsluiten met een kerstbuffet in de eigen 

klas. Tijdens dit kerstbuffet worden de ouders op het feestelijk versierde schoolplein 

ontvangen met soep, hapjes en live muziek.  

 

 

 

mailto:ouderraad.devonder@stgboom.nl


Om de kerstsfeer te creëren, zijn wij nog op zoek naar vuurkorven en/of hout en mensen 

om deze vuurkorven tijdens de kerstviering te bemannen. Mocht u een 

vuurkorf/stookhout beschikbaar hebben en/of willen helpen bij het stoken, dan kunt u 
ons dit laten weten via ons e-mailadres: ouderraad.devonder@stgboom.nl.  

Middels een e-mail van de groepsouders wordt u nog verder geïnformeerd over de hapjes 

voor het kerstdiner en de details van de feestelijke viering. Hopelijk mogen wij weer op 

uw medewerking rekenen. Bedankt alvast!  

 
Groep 1-2, Pietenochtend 

 

Vanuit de parochie 
 

Zondag 13 december  

Gezinsviering in de kerk om 11.00. Thema: Advent, plaats maken voor Jezus. 

 

Woensdag 16 december 

Kerststalletjes maken in het parochiecentrum van 13.30-15.00 uur. 

Alle kinderen zijn van harte welkom en mogen een hamer meenemen. 

We zullen die middag ook samen een bezoekje brengen aan de Kerststal op school. 

 

 

Op de website 
 
Groep 3 Nicky en Erica: Bruiloft van Juf Nicky 

Groep 1-2 Bregje en Lotte: Pietenochtend 

 

 
Groep 1-2, Pietenochtend 

 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-3-nicky-en-erica/bruiloft-van-juf-nicky.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2c-lotte-en-bregje/gr1-2-bregje-lotte-pietenochtend.aspx

