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Vanuit de directie 

 
Paasvakantie 

De kinderen hebben Paasvakantie van vrijdag 25 maart tot en met dinsdag 29 maart.  

Op woensdag 30 maart starten we weer met de lessen. 

We wensen iedereen fijne Paasdagen en we hopen op mooi weer. 

 

 
Groep 1-2 Bregje en Lotte: Tuinkers zaaien en natuurlijk opeten 

 

De lentezon door de takken zien schijnen… 
Wat voelt het toch weer goed…  Die heerlijke lentezon op je bol voelen… 

En wat is er dan nóg mooier, dat je op zo’n moment met kinderen van onze school, 

ouders, opa’s en oma’s samen een BOOM mag planten! 

Want dát is wat wij op 16 maart hebben gedaan… Op deze nationale Boomplantdag een 

appelboompje geplant in onze JOOP-tuin. 

En ja… Natuurlijk is ie nog klein! En natuurlijk zitten er nog geen appels aan!  

Maar de verwachting dat deze boom groter zal groeien… Steviger takken zal krijgen… 

Blaadjes, bloesems én heerlijke appels zal dragen… In die verwachting hebben we deze 

boom geplant! 

We willen hem graag ‘Vonderboom’ noemen, omdat hij symbool mag zijn voor de 

kinderen op onze school “De Vonder”. 

En stiekem heeft deze naam ook wel wat weg van ‘wonderboom’: Want is het geen 

wonder, dat er uit zo’n klein pitje zo’n prachtige, sterke boom met lekkere appels kan 

groeien?! 

 

 

 

 

 



We zullen er samen zorg voor dragen, dat dit ook daadwerkelijk kan gebeuren… Met het 

planten vandaag zijn hiervoor de eerste stappen gezet… 

 

 
Boomplantdag 2016 

Ouderbetrokkenheid 
Donderdag 17 maart heeft de thema avond rondom ouderbetrokkenheid plaatsgevonden. 

We bedanken de aanwezige ouders voor hun aanwezigheid en goede inbreng gedurende 

deze avond! 
We hebben deze avond alle ideeën vanuit het team geprioriteerd en verder uitgewerkt. 

Hieruit komen een 4-tal acties naar voren als meest wenselijk. Te weten: 
- Klassenpost 

- Crea / cultuurmiddag 

- Ouders laten meedenken/meehelpen bij extra hulp kind. 

- Ouderhulpkaarten.  

Het moge duidelijk zijn dat ouderbetrokkenheid dit schooljaar een belangrijk speerpunt is 

waar we als De Vonder actief aan werken. Onderstaand filmpje geeft kort maar krachtig 
het belang hiervan weer: https://www.youtube.com/watch?v=sTR_a5aHlog 

 

Groep 1-2 Chantal: Foto's van het juffenfeest en de voorbereidingen 

Open dag 
Op zondag 3 april is de open dag op de brede school. Peuterspeelzaal Janneke, 

Kinderopvang Humanitas, voor en naschoolse opvang van Humanitas en de Vonder zijn 

op deze dag tussen 11.00 uur en 15.00 uur open. Voor de kinderen staat er een 

springkussen op de speelplaats en is er een speurtocht door het gebouw. De ouderraad is 

https://www.youtube.com/watch?v=sTR_a5aHlog


aanwezig om te vertellen wat zij doen op de Vonder. Voor ouders staat de koffie en thee 

klaar en ouders kunnen een kijkje nemen in het gebouw.  

Ook opa’s, oma’s en bewoners van Moergestel zijn van harte uitgenodigd om de brede 

school op deze zondag te bezoeken. 

Natuurlijk kunnen ouders die op zoek zijn naar een peuterspeelzaal of naar een 

kinderdagverblijf of naar een school voor hun kinderen een rondleiding, met alle 

informatie,  verwachten. We hopen u op deze dag te mogen begroeten. 

 

 

 

Belgische collega’s op bezoek 
 

 
 

Op donderdag 10 maart jongstleden waren Belgische collega’s op onze school op bezoek. 

Juffrouw Els en Steffi bezochten gedurende de dag diverse groepen om kennis te maken 

met de werkwijze van onze school. Zelf kwamen zij ook nog in actie in de groepen 7 

waar een Franse les werd verzorgd. Leerzaam en leuk tegelijk. Een mooie opsteker 

richting de uitwisseling. De data voor de uitwisseling zijn overigens als volgt: Op 11, 12 

en 13 mei vindt de uitwisseling plaats in Oostkamp. Op 1, 2 en 3 juni komen Belgische 

kinderen en leerkrachten naar Moergestel. We hebben er zin in! 

 

 



Parkeren 

Vanuit de wijk wordt aan ons gevraagd om te parkeren op de voor de school bestemde 

parkeerplaatsen. Er is overlast omdat er op grasvelden, bij de bushalte en voor in- en 

uitritten van bewoners geparkeerd wordt. U kunt parkeren op de parkeerplaats van de 

school. Als iedereen aansluit bij de voorganger dan kunnen er veel auto’s op onze 

parkeerplaats. Daarnaast zijn er parkeerplaatsen aan de zijkant van de school en ook 

nog enkele plaatsen aan de voorzijde. Graag uw aandacht hiervoor! 

 

Groep 1-2 Chantal: Foto's van het juffenfeest en de voorbereidingen 

 

Kalender 

Do  24 maart  

Vrij 25 maart Goede vrijdag. Paasvakantie t/m 29 maart  
Za  26 maart   

Zo  27 maart   Pasen 

Ma  28 maart   Tweede Paasdag 

Di   29 maart   Studiedag team 

Woe 30 maart   

Do  31  maart   

Vrij   1 april   
Za    2 april  

Zo    3 april  Open dag van 11.00 uur tot 15.00 uur 

Ma   4 april  

Di    5 april  

Woe 6 april  

Do   7 april Volgende nieuwsbrief 
 

 

 
 

 
 

 
 



Vanuit de bibliotheek 
 

 
Berichtjes uit de Bibliotheek op School 

 

 

de Bibliotheek op School tijdens open dag 

Heeft u vragen over de Bibliotheek op School of wilt u gewoon eens een kijkje nemen? 

Tijdens de open dag op 3 april, zijn wij (een deel van de dag) ook aanwezig. We kunnen 

u alles vertellen of u kunt samen met uw kind(eren) een boek lenen. 

Mocht u ons niet treffen tijdens de open dag: u kunt vragen/opmerkingen mailen naar 

jentesnellen@bibliotheekmb.nl of u komt langs tijdens openingstijden. 

 

 

Groep 3 Nicky en Erica: Wereld oriëntatie ons kasteel 

 

Van buiten de school 

Koningsdag 

Beste allemaal, 

Ook dit jaar wordt er door het Moergestel Oranje Comité weer een groot feest 

georganiseerd op het plein ter ere van Koningsdag op woensdag 27 april. Er zijn weer 

allerlei leuke activiteiten gepland voor zowel als oud als jong. En natuurlijk kan zo'n dag 

alleen een groot succes worden als er genoeg vrijwilligers zich aanmelden om te helpen. 

We hebben diverse leuke spelletjes voor de kinderen, zoals cake versieren, een 

kikkerbaan en knutselen.  

We hebben dit jaar ook penalty schieten en een timmerhoek voor de stoere jongens waar 

we dus eigenlijk graag mannen bij willen hebben staan als vrijwilliger.  

Voor de meisjes is er een nagelstudio waar ze hun nagels kunnen laten lakken en 

versieren.  

De spelletjes middag duurt van 12.00 uur tot 16.00 uur. De vrijwilligers worden verdeeld 

in 2 groepen. 1 groep van 12.00 uur tot 14.00 uur en de 2de groep van 14.00 uur tot 

16.00 uur.  

 

 

 

 

 

 

mailto:jentesnellen@bibliotheekmb.nl


Graag zouden wij jullie willen vragen je aan te melden om 2 uurtjes te helpen zodat het 

ook dit jaar weer een groot feest gaat worden voor het hele dorp.  

Je kunt je aanmelden, het liefst voor vrijdag 1 april, bij Debby Brok - 06-22080172. 

Of op mail markendebby@gmail.com. 

Ik hoop graag van jullie te horen want zonder vrijwilligers geen Koningsdag  

Groetjes 
Debby  

 

Vanuit de groepen 

 
Vanuit de groepen 5 

In de groepen 5 gaan we voor rekenen een andere werkwijze hanteren. Bij de lessen 

waarin de kinderen zelfstandig werken (3x per week), gaan we de leerlingen verdelen in 

niveaugroepen. 
Dit is dezelfde werkwijze als bij Estafette (technisch lezen). 
Het kan dus zo zijn dat uw kind bij de andere leerkracht van groep 5 komt om daar de 

rekenles te maken. 
De 2 klassikale instructielessen in de week blijven gewoon zoals ze waren in de eigen 

groep. 
We starten hiermee in de week van 4 april. 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, 
De leerkrachten van groep 5 

 

 
Groep 7: Anne: Drama les 
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Vanuit de ouderraad 

 
Kledinginzameling 

De ouderraad zamelt in het voorjaar en in het najaar oude kleding in. De opbrengst van 

deze kledinginzameling wordt gebruikt voor activiteiten voor de kinderen. 

U kunt uw oude kleding in afgesloten zakken op school inleveren op 6, 7 en 8 april. 

De zakken kunt u neerzetten, binnen onder de trap in de hal van de hoofdingang. 

 
 

Vanuit de parochie: 
 

Vieringen Goede Week: 
Tijdens de vieringen in de Goede Week bent u met uw gezin van harte welkom om deze 

mee te vieren in onze kerk. De volgende vieringen zijn geschikt voor gezinnen en jonge 

kinderen: 

 

Goede Vrijdag:  

Vrijdag 25 maart 15.00-15.30 uur: Kruisweg.  

Voor kinderen en volwassenen. 

De kruiswegstaties worden geprojecteerd op een groot scherm voor in de kerk zodat ze 

voor iedereen goed zichtbaar zijn. 

 

Paaszaterdag: 

Zaterdag 26 maart 21.00 uur: Paaswake. 

Voor jongeren en volwassenen.  

 

Eerste Paasdag: 

Zondag 27 maart 11.00 uur: Hoogmis van Pasen. 

Tijdens deze H. Mis is er een kinderwoorddienst. Kinderen van de basisschoolleeftijd 

mogen tijdens de dienst van het Woord mee naar het parochiecentrum om het Evangelie 

op hun nivo te horen en creatief te verwerken. 

 

Voor info: www.jozef-parochie.nl 

 

 
 

 

 

 



Bijlagen: 

EHBO voor kinderen (bijlage 1) 

IQuniek (bijlage 2) 

Vennen loop (bijlage 3) 

Schaken (bijlage 4) 
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