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Vanuit de directie 
 
Ouderportal. 

De afgelopen maanden zijn we als school bezig geweest met het uitrollen van de 

Ouderportal. Alle ouders hebben een account . Veel ouders hebben de gegevens 

gecontroleerd en wijzigingen doorgegeven. Waarvoor dank ! 
Nu is het moment daar om het U door middel van het ouderportal toegang te gaan geven 

tot nog meer gegevens met betrekking tot uw kind. Ook dit gaan we de komende jaren 

in stappen verder uitbreiden. 

Stap 1 is dat u vanaf 03-02-2016 rapporten en de resultaten van de niet methode 

gebonden toetsen kunt inzien van uw kind via het ouderportal. 
U kunt  de rapporten en toets gegevens inzien van het huidige schooljaar en  de 

afgelopen schooljaren m.b.t. uw kind. 

De gegevens kunt u blijven inzien tot de volgende toets ronde  einde dit schooljaar. 

In de week van 23 mei wordt de toegang tot de toets resultaten en rapporten weer 
tijdelijk gesloten omdat we dan beginnen met een nieuwe toets ronde. 

 

 
Groep 1-2 Lotte en Bregje: Voorstelling Mad Science 

Ouderbetrokkenheid 
Tijdens de studiedag van 28 januari is de volgende visie op ouderbetrokkenheid tot stand 

gekomen: 

 De Vonder is een relatiegerichte school. Dit betekent dat alle medewerkers streven naar 

een optimale samenwerking met ouders. Het belang van het kind staat hierbij centraal. 
Samen streven we naar optimale ontwikkelkansen voor ieder kind. Ouders en 

leerkrachten handelen vanuit wederzijds respect. De school zorgt ervoor dat ouders op 

de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind en diens klas. Leerkrachten zijn 



betrokken bij de thuissituatie van hun leerlingen. We verwachten van ouders dat zij 

betrokken zijn bij school en bereid zijn hun kind thuis – waar nodig -  te helpen met 

leeractiviteiten. In de klas en op school helpen ouders mee met neutrale zaken. Op 

kindniveau denken en beslissen onze ouders mee. Ouders wordt bovendien regelmatig 
gevraagd mee te denken op klas- en schoolniveau. Beslissingen op klas - en schoolniveau 

worden genomen door de medewerkers van de school. 

Vanuit deze visie zullen we in de toekomst verder werken aan de relatie tussen ouders en 

school op De Vonder.  
Tijdens de studiedag heeft het team nagedacht hoe deze visie in de praktijk vorm kan 

krijgen. Hierin willen we ook graag de input van ouders meenemen. U heeft op de 

vragenlijsten kunnen aangeven of u bij dit traject actief betrokken wilt worden. 

Donderdagavond 17 maart zal van 19.30 tot 21.30 uur een thema-avond 
ouderbetrokkenheid plaatsvinden.  

Op deze avond is het de bedoeling de visie verder te concretiseren en te komen tot 

concrete vervolgstappen voor onze onderwijspraktijk. Uitgangspunt hierbij vormt de 

opstart zoals het team deze heeft gemaakt gedurende de studiedag. Ouders die aan 

hebben gegeven hier actief betrokken bij te willen worden hebben via de mail een 
uitnodiging ontvangen voor deze avond.  

Heeft u niet aangegeven actief betrokken te willen blijven/worden maar heeft u toch 

interesse? Stuur dan een mailtje naar: m.kuijpers@stgboom.nl  
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Moergestel Bingo 
De opbrengst van Moergestel Bingo is dit voorjaar voor De Vonder. We willen van de 

opbrengst de speelplaats nog wat meer uitdaging geven. We willen lijnen rondom het 

voetbalveld en rondom het basketbalveld. We willen nog 2 spellen voor de kinderen van 

de onderbouw op de speelplaats laten schilderen.  
De bingo avonden zijn op donderdag 3 maart, 10 maart, 17 maart en 24 maart. 

De ouderraad en teamleden van de Vonder zijn bij MTV aanwezig om te helpen tijdens de 

uitzendingen. De uitzendingen starten om 19.00 uur. 

De verkoop van de loten gaat dit jaar niet op de zaterdagen huis aan huis. Daarvoor zijn 
er te weinig leerlingen die kunnen verkopen. Veel kinderen moeten op zaterdagochtend 

naar de sportclub. 

We vragen uw medewerking om de loten via de kinderen te verkopen. 

Ieder kind krijgt op de maandagen voorafgaand aan de trekkingsavonden 3 loten á €1,25 

mee naar huis om te verkopen. 
Ze mogen deze loten thuis, bij familie of bij buren verkopen. Daarnaast kunnen bewoners 

van Moergestel loten kopen bij Novy of Jumbo. 

mailto:m.kuijpers@stgboom.nl


Het is de bedoeling dat de kinderen op woensdag hun envelop met € 3,75 of met de niet 

verkochte loten, in de klas weer inleveren. Mochten de kinderen meer loten willen 

verkopen dan kunnen ze die ophalen bij Magret. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Vanuit de Groepen 

Voorleeswedstrijd groep 8 Marscha 
Op 24 februari zal Pleun namens onze school deelnemen aan de volgende ronde van de 
voorleeswedstrijd. Haar klas (8M) gaat natuurlijk mee om haar aan te moedigen! 
We gaan deze dag op de fiets naar de Tiliander en zullen rond 12.30 uur weer terug zijn op 
school. We wensen Pleun heel veel succes! 
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Vanuit de gezonde school 

Workshop Gezonde Voeding 

Wanneer?  
Dinsdag 16 februari: superfoods feiten en fabels 

Dinsdag   1 maart:   boodschappen en E-nummers 

Dinsdag 15 maart:   suikers, gluten enzovoorts 

Dinsdag 29 maart:   seizoensgroenten 

Wat? 

Tijdens het koken van makkelijke gerechten krijg je veel tips en weetjes aangereikt!  

Aanmelden per avond kan bij: 

Hanneke de Brouwer: info@kruidofzo.nl of Judith Fonken: info@lekkerevenwichtig.nl 

Kosten: € 35,- per avond.  
(Dit is inclusief het eten en uitdraai van onze tips) 

 

Meer info: www.natuurlijkmoergestel.nl 
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Vanuit de ouderraad 
 

Kascontrole 

In de maand januari hebben 2 ouders de kascontrole uitgevoerd voor de ouderraad. De 
ouderraad ontvangt de ouderbijdrage en houdt een kasboek bij van de inkomsten en 

uitgaven. De beide ouders waren tevreden over de manier waarop de penningmeester 

van de ouderraad de boekhouding verzorgt, ze hebben gecontroleerd en alles in orde 

bevonden.  
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Kalender 

Do     18 feb. Oudergesprekken 

Vrij    19 feb.  

Za     20 feb.   

Zo     21 feb.  

Ma     22 feb. Catechese lessen door de parochie 

Di      23 feb.  

Woe   24 feb.  

Do     25 feb.  

Vrij    26 feb.  

Za     27 feb.  

Zo     28 feb.  

Ma     29 feb.  

Di      1 maart  

Woe   2 maart  

Do     3 maart Volgende nieuwsbrief 

Vrij    4 maart  

Za     5 maart  
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Vanuit de parochie 

                                            

Gezinsviering  thema: “Op weg naar Pasen” 

Zondag 21 februari om 11.00 uur is er een gezinsviering in de kerk met als thema 
“Op weg naar Pasen”. Tijdens de viering zal er gezongen worden door ons kinderkoor “De 

Muzieknoten”. Kinderen die graag een keer mee willen zingen zijn om 10.30 uur van 

harte welkom in het parochiecentrum om samen met de kinderen en de dirigente van het 

koortje in te zingen en daarna mee te doen tijdens de viering.  
 

Schoolcatechese 

Maandagochtend 22 februari zijn we vanuit de parochie aanwezig op de school om in 

alle klassen te vertellen over de voorbereidingstijd naar Pasen. We zullen met de 
kinderen praten over het Bijbelverhaal van de verloren zoon en de barmhartige Vader. 

Ook in de Goede Week komen we weer in de klassen en zullen dan vertellen over de 

gebeurtenissen rondom Pasen. 
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Kinderclub de Schaapskooi 

Woensdag 24 februari 14.30-16.30 uur 

De kinderclub van onze parochie geeft catechese aan kinderen vanaf 7 jaar. Ongeveer 

iedere 6 weken organiseren we een activiteit waarin steeds een nieuw onderwerp aan de 
orde komt. De volgende kindermiddag zal gaan over de Heilige Jozef. Wie is hij? En wat 

heeft hij betekent voor Maria en Jezus? We hebben dit onderwerp gekozen voor deze 

middag omdat onze parochie sinds 10 januari van dit jaar de naam draagt van Sint Jozef.  

We zullen ook gaan ook schilderen, dus trek kleren aan die een beetje vies mogen 

worden. Alle kinderen zijn van harte welkom om deel te nemen.  
 

Nieuwe website: www.jozef-parochie.nl 

Sinds deze week is de website van de parochie St. Jozef online. Op deze site kunt u alle 

informatie vinden over onze parochie, maar ook wat er zoal gebeurt en te doen is in de 
vijf afzonderlijke kerken. 

 

Op de website: 
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