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Vanuit de directie 
Sponsorloop 
Op de vrijdag van de Koningsspelen wordt er op de Vonder een sponsorloop 

georganiseerd voor de kinderen van de groepen 3 tot en met 8. We hebben al lang geen 

actie meer gevoerd voor een goed doel. Pleun Uijlenbroek uit groep 8 heeft vorig jaar op 

school al aangegeven een actie te willen opzetten voor Unicef. Deze actie is 

gecombineerd met Alpe d’HuZes. In alle groepen hebben de leerlingen informatie gehad 

over de goede doelen. De organisatie van deze sponsorloop is in handen van onze LIO 

stagiaire Wouter de Koning. Alle ouders hebben inmiddels een informatiebrief over de 

goede doelen ontvangen. In de volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie over de 

tijden. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Wouter de Koning in groep 7. 

 

 

 

Groep 1-2 Chantal: Zaaien van zaadjes 

 

 

 

 

 



Kalender 

Do     7 april  

Vrij    8 april  

Za     9 april   

Zo   10 april  

Ma   11 april  

Di    12 april  

Woe 13 april  

Do   14 april  

Vrij  15 april   
Za   16 april  

Zo   17 april   

Ma  18 april  

Di   19 april  

Woe 20 april  

Do   21 april Volgende nieuwsbrief 
 

 

 
Groep 1-2 Chantal: Zaaien van zaadjes 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



Vanuit de ouderraad 

 

Informatie schoolfotograaf! 

Over een paar weken komt de schoolfotograaf weer naar onze school! 
We hebben de aanpak veranderd omdat het (zoals het voorgaande jaren was) 
heel erg veel tijd kostte voor leerkrachten en kinderen. 
Daarom kunt u geen keuze meer maken voor de portretfoto, alle kinderen gaan hetzelfde op 
de foto. 
  
Op maandag 23 mei aanstaande worden de portretfoto’s gemaakt, we beginnen  
om 8.30 uur met alle kleuters en gaan zo verder tot aan groep 8. 
Als het weer het toelaat worden op dezelfde dag ook de groepsfoto’s gemaakt. 
  
Op woensdagochtend 25 mei worden de vrienden/vriendinnenfoto’s gemaakt van de 
groepen 8, mocht het slecht weer zijn op maandag dan maken we ook alle groepsfoto’s 
deze ochtend. 
  
Broer/zus foto’s kunnen ook weer gemaakt worden, dit jaar wel op inschrijving!  
Broer/zus foto’s worden gemaakt op woensdagmiddag 25 mei tussen 13.00 uur en 16.00 
uur.  
Het voordeel van “buiten schooltijd” is dat eventueel andere kinderen van het gezin 
ook op de foto erbij mogen! 
De intekenlijst voor de broer/zus foto’s hangt vanaf aanstaande maandag 11 april beneden 
in de gang. 
We hopen op mooi weer en geweldige foto’s!! 
  
Groetjes,  
Heidy Verstijnen 
Claudia van den Eijnden 
Danny van den Meijdenberg 

 
 

 

 
Groep 1-2 Chantal: Boerderij uitstapje bij Yfke 

 

 

 



Vanuit de bibliotheek 

 
 

 
Berichtjes uit de Bibliotheek op School 

 

 
Boekensushi’s in groepen 4, 5 en 6 

Op 24 maart zijn we op het leerplein van groepen 4, 5 en 6 een Kinderjury van De 

Vonder gestart. Welke boeken uit de collectie van school vinden deze groepen het 

allerleukst en –mooist om te lezen?  

 

Om te laten zien welke mooie boeken er allemaal in de collectie op school zitten en hoe 

je leert kiezen (wanneer lijkt dit boek me leuk of niet) hebben Jente & Michelle van de 

bibliotheek in alle klassen een boekensushi gedaan. De 

kinderen werden de lopende band (zoals in een 

sushirestaurant) en gaven allerlei soorten boeken door tot 

het stop-sein. 2 minuten lang bekeken ze het boek goed 

(voorkant, plaatjes, is het een informatie-, strip- of 

leesboek?), ze lazen de achterkant en soms ook een aantal 

bladzijden. Daarna vertelden een aantal kinderen of ze een 

leuk of juist niet zo’n leuk boek in hun hand hadden en hoe 

ze over dat boek dachten. Dat deden we 3 keer! 

 

Daarna bleven de boeken in de klas, zodat er lekker gelezen 

kan worden. Maar ook de collectie op het leerplein wordt 

natuurlijk gebruikt.  

Kinderen uit groepen 4, 5 en 6 kunnen stemmen via een 

stemformulier dat de leerkrachten in bezit hebben en hun 

stem achterlaten in de stembus op het leerplein. Na de 

meivakantie verschijnt er dan voor elke groep een top 3. Zo 

kunnen we ook elkaar inspireren over leuke en mooie 

boeken! 

 

 

Vragen/opmerkingen over de Bibliotheek op School kunt u mailen naar 

jentesnellen@bibliotheekmb.nl.  
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Van buiten de school 

Jeugdvakantieweek 2016 

Er was eens... Een tijd dat inschrijven voor de JVW alleen kon middels een briefje. Ook 

dit jaar kan inschrijven simpel & snel via onze website: www.jvwmoergestel.nl. De 

inschrijfperiode opent 1 april (nee, dat is geen grapje!). Tot 24 april kan er voor €22.50 

deelgenomen aan de JVW, dit jaar van 29 augustus t/m 2 september.  

 

Groep 1-2 Chantal: Boerderij uitstapje bij Yfke 

Op de website: 

 

Flyer Moergestel fietsdorp: Fiets mee voor Stichting Rick 

 

Groep 1-2 Chantal: Thema groeien en bloeien 

Groep 1-2 Chantal: Boerderij uitstapje bij Yfke 

file:///F:/media/125598/fiets-mee-voor-stichting-rick.pdf
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2d-chantal/thema-groeien-en-bloeien.aspxhttp:/www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2d-chantal/thema-groeien-en-bloeien.aspx
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