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Vanuit de directie 
 
Vervangingen 

In deze periode van griep is het niet altijd eenvoudig om vervanging te regelen. Het is in 

de afgelopen weken zelfs 3 keer voorgekomen dat er helemaal geen vervanging was. 

De school is aangesloten bij een vervangingsplanner. Dit bedrijf regelt op verzoek de 
vervangingen, helaas zijn daar af en toe geen vervangers beschikbaar. Daarnaast zijn er 

nog enkele invallers die bij ons op school willen vervangen, maar ook zij zijn op dit 

moment niet beschikbaar. Het kan dan echter voorkomen dat er voor een leerkracht, die 

een week ziek is, meerdere invallers komen. We vinden dat heel vervelend voor de 

kinderen maar we hebben ziekte en vervangingen niet zelf in de hand. Het is ook een 
optie om de groep over meerdere groepen te verdelen, dit heeft niet onze voorkeur 

omdat het dan in meerdere groepen onrustig is. In een uiterste geval zullen we 

leerlingen een dag vrij moeten geven (we hopen dat dit niet nodig is!). Mocht dat wel zo 

zijn dan laten we dat altijd een dag vooraf weten. 

  

Vanuit de ouderraad 

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering  

Alle ouders/verzorgers van de leerlingen van BS De Vonder zijn automatisch lid van de 

oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging (ouderraad) organiseert op 
woensdag 9 maart de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.  

U bent van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.  

In deze vergadering staat het volgende op de agenda: secretarieel jaarverslag, financieel 

jaarverslag, verantwoording ouderbijdrage, verslag kascommissie.   

Ook zal de procedure voor werving en verkiezing van ouderraad-leden worden toegelicht 

en tot slot is er gelegenheid om vragen te stellen.  

U bent vrij om op 9 maart om 20.00 uur aan te sluiten. Wij willen u vragen om u vooraf 

aan te melden via het e-mail adres van de ouderraad: ouderraad.devonder@stgboom.nl.  

 

mailto:ouderraad.devonder@stgboom.nl


Carnaval 2016 

De carnavalsmiddag in de Boogaard ligt al weer een tijdje achter ons. Toch willen wij 

graag alsnog alle hulpouders bedanken, die deze middag tot een groot succes hebben 

gemaakt.  
Dankzij jullie hulp en enthousiasme hebben de kinderen een geweldig carnavalsfeest 

gehad! Hopelijk kunnen we een volgende keer weer op jullie hulp rekenen. 

 

Vanuit de bibliotheek 
 

 
Berichtjes uit de Bibliotheek op School 
 

 
Handige animaties voor spreekbeurten/werkstukken!  

Op https://www.bibliotheek.nl/animaties.html vind je 100 animaties over de aarde, de 

mens, dieren & planten en techniek. Deze zijn handig te gebruiken ter aanvulling op een 

spreekbeurt of (interactief) werkstuk.  

  

https://www.bibliotheek.nl/animaties.html


 

Kalender 

Do     25 feb.  

Vrij    26 feb.  

Za     27 feb.   

Zo     28 feb.  

Ma     29 feb.  

Di      1 maart  

Woe   2 maart  

Do     3 maart Moergestel Bingo voor de Vonder 

Vrij    4 maart  

Za     5 maart  

Zo     6 maart  

Ma     7 maart  

Di      8 maart  

Woe   9 maart Algemene leden vergadering van de ouderraad 

Do  10  maart Volgende nieuwsbrief / Moergestel Bingo voor de Vonder 

Vrij  11 maart  

Za   12 maart  

 

 

 

           

 


