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Vanuit de directie  

 
Het team van de Vonder wenst alle ouders/verzorgers en kinderen 

hele fijne Kerstdagen en een gezellige jaarwisseling. 
We hopen dat 2016 voor iedereen een mooi jaar zal worden. 
 

Vakantie 

De Kerstvakantie is van zaterdag 19 december tot en met zondag 3 januari.  

De kinderen komen allemaal op maandag 4 januari weer naar school 

 

Hoofdluiscontrole 

Op maandag 4 januari is er weer een hoofdluiscontrole gepland. Het is fijn als u 

tussentijds ook zelf een keer uw kinderen controleert op hoofdluis. Mocht u hoofdluis 

aantreffen bij uw kind zou u dan zo vriendelijk willen zijn dit op school door te geven. 

 

 
Groep 8 Joyce, surprise in de klas 

 

Gevonden voorwerpen 

In de ruimte naast de voordeur staat een bak met gevonden voorwerpen. 

In deze bak liggen broodtrommels, bekers en kleding. Mocht u iets missen, kijk dan eens 

in deze bak. 

 

 

 

 



 

Kerstviering 

Woensdag 16 december was de Kerstviering voor alle kinderen van de Vonder. Naast een  

viering in de kerk en een verlichte wandelroute was er op school een  kerstdiner in alle 

groepen. Voor de ouders was er een gezellig samenzijn in de speelzaal. 

Langs deze weg bedanken we ouders voor hun bijdrage aan de verzorging van het 

kerstdiner voor alle groepen. 

De ouderraad had weer gezorgd voor een sfeervolle aankleding van de school. 

We bedanken de kerstcommissie en de ouderraad van harte voor het organiseren van 

Kerstmis voor de kinderen van de Vonder. 

 
Groep 8 Marscha, Kerstdiner 

 

Gezonde school 

In januari gaat er een werkgroep van start die aandacht gaat besteden aan  

De Gezonde School 

In deze werkgroep zitten teamleden, ouders, GGD, sport en bewegen en voorlichting 

gezonde voeding. De bedoeling van dit concept is om kinderen en ouders te informeren 

over een gezonde leefstijl. Zo kunnen we in januari weer van start met een vakleerkracht 

bewegen. We zullen in het voorjaar meedoen aan het project Lentekriebels. Dit project 

bevat lessen seksuele voorlichting voor alle groepen. Er zal nagedacht worden over het 

concept: Kanjerschool, dit concept is gericht op sociale vorming van kinderen, omgaan 

met niet-pesten gedrag en fijne sfeer in de groep. Verder wordt er nagedacht over 

gezonde traktaties en gezonde lunchtrommels. U zult steeds in de nieuwsbrief onder het 

kopje gezonde school tips en informatie kunnen lezen.  

 

 
 

Gezond de Feestdagen door! 

Zo! Kerstvakantie…..even de boel de boel en heerlijk genieten!  

En vooral ook doen! Vergeet echter niet om ook in de vakantie te letten op je eten en 

drinken. Gewone regelmaat is echt het beste: drie hoofdmaaltijden en twee keer een 

gezond tussendoortje. Denk bij tussendoortje vooral aan het fruit nu de kinderen niet 

naar school gaan. Bouw ook thuis het fruit moment in!  

Natuurlijk hoort er wat lekkers bij de Feestdagen en daar moet je vooral ook van 

genieten. Maar zorg dan in ieder geval ook voor voldoende beweging. Ga lekker 

wandelen in de bossen of bezoek her en der kerststalletjes. Superleuk voor de kinderen.  

Op internet zijn heel veel recepten te vinden voor gezonde kersthapjes en kerstmenu’s. 

Immers…lekker eten hoeft niet perse ongezond te zijn.  

Kijk op www.voedingscentrum.nl bijvoorbeeld. Hier staat zonder meer ontzettend veel 

informatie op over gezonde voeding.  

Eet lekker, eet gezond, eet regelmatig!  

Hele fijne Feestdagen en een gezond Lekker Evenwichtig 2016.   

 

 
 

http://www.voedingscentrum.nl/


Vragenlijsten ouderbetrokkenheid  

Bijna de helft van de ouders heeft de vragenlijsten over ouderbetrokkenheid reeds 

ingevuld. Heel erg bedankt daarvoor! De ouders die hem nog niet hebben ingevuld willen 

we vragen dit vandaag nog te doen (de vragenlijst sluit op vrijdag 18 december). Dit kan 

via: http://www.thesistools.com/web/?id=488000 
Alvast heel erg bedankt! 

Jan de Laat 

Beste ouders van groep 1-2 van Lotte en Bregje 

Mijn naam is Jan de Laat en ik ben stagiaire pedagogiek. Voor een opdracht op school 

kom ik 7 januari, met 3 klasgenoten van mij, een activiteit doen in de klas van uw zoon 

of dochter. We gaan aan de hand van een verhaal een circuit bestaande uit 4 stations 

(waar opdrachten worden uitgevoerd) doen. Wanneer ze de opdrachten goed uitvoeren 

ontstaat er een code voor de schatkist, wanneer ze deze vinden en openen, vinden ze 

iets lekkers. Graag wilde ik u hiervan op de hoogte stellen.  

 

 
Groep 8 Marscha, surprise in de klas 

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief komt op donderdag 14 januari 2016 

 

 

Vanuit de groepen 
Schaatsen 

De groepen 7 en 8 gaan op vrijdagochtend 18 december schaatsen op de ijsbaan in 

Oisterwijk. De kinderen komen op deze ochtend allemaal op de fiets naar school. Ze 

vertrekken bij school om 8.30 uur. 

Het is de bedoeling dat de kinderen zelf voor schaatsen zorgen. Ze brengen hun 

schaatsen mee in een rugzak. Er zijn enkele paren schaatsen beschikbaar op de ijsbaan. 

Ze schaatsen van 9.00 uur tot 10.30 uur.  

 

 
Groep 6 Thijs, schaatsen 

 

 
 

 

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


 

Vanuit de Bibliotheek 
 
 

Berichtjes uit de Bibliotheek op School 

 

 

Filmpjes over boeken 

Op zoek naar nieuwe leuke boeken om te lezen? Kijk eens op: www.boekenbabbels.nl. 

Daar staan videoverhalen over boeken om je zo te informeren en inspireren om nieuwe 

boeken te ontdekken die passen bij de smaak van jouw kind(eren)! 
  

 
Groep 8 Marscha, bezoek aan een moskee 

Van buiten de school 
Beeball 

Ben je minimaal 5 jaar, dan heb je geluk! 

Iedere maandagavond van 18.00 tot 19.00 uur is er in sporthal ’t Stokeind in Moergestel 

Beeball training. Dit is honkbal/softbal voor kinderen vanaf 5 jaar tot ongeveer 8 jaar 

oud. Spelenderwijs kennis maken met de honkbal en softbalsport gewoon met een bal, 

honken, een handschoen en een knuppel.  

Maar met vereenvoudigde, laagdrempelige spelregels en heel veel leuke speelse 

oefeningen. 

De training wordt gegeven door Annie Hekker. 

Ben je minimaal 5 jaar oud, dan mag je 5 keer gratis mee komen doen. De eerste keer 

dat je komt krijg je een strippenkaart en iedere keer dat je hebt mee gedaan krijg je een 

stickertje voor op je kaart. Heb je een volle kaart, dan krijg je een verrassing! 

Ennuh, het is voor IEDEREEN vanaf 5 jaar, dus neem gerust je vriendje, vriendinnetje, 

broertje, zusje, buurmeisje, buurjongetje, neefje of nichtje mee. Ben je te oud voor 

Beeball training, dan kun je natuurlijk meedoen met één van de andere jeugdteams. 
Zien we jou binnenkort ook in de sporthal? Tot dan!  

 

 

 
 

 
 

 

http://www.boekenbabbels.nl/


Op de website 
Groep 8 Joyce: Surprise 

Groep 8 Joyce: Klasse foto 

Groep 8 Marscha: Thema tropisch regenwoud 

Groep 8 Marscha: Surprise Sinterklaas 

Groep 8 Marscha: Bezoek moskee 

Groep 8 Marscha: Kerstdiner 

Groep 6 Thijs: Surprise Sinterklaas 

Groep 6 Thijs: Schaatsen 

Groep 6 Sandra en Bertrand: Surprise Sinterklaas 

Foto’s algemeen: Sinterklaas op school 

 

 

 
Foto’s algemeen: Sinterklaas op school 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-joyce/gr8-joyce-surprise.aspx
http://www.bsdevonder.net/umbraco/umbraco.aspx#content
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-marscha/thema-tropisch-regenwoud.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-marscha/surprise-sinterklaas.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-marscha/bezoek-moskee.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-marscha/kerstdiner.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-6-thijs/surprise-sinterklaas.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-6-thijs/schaatsen.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-6-sandra-en-barend/gr6-sandra-barend-surprise-sinterklaas.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/fotoboek-algemene-fotos/sinterklaas-op-school.aspx

