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Vanuit de directie 

 
Vakantie 

Zaterdag 23 april start de voorjaarsvakantie. Deze vakantie duurt tot en met zondag 8 

mei. We verwachten alle kinderen op maandag 9 mei weer op school. 

We wensen iedereen een fijne vakantie! 

 

 
Groep 1-2 Chantal Boerderij uitstapje bij Yfke 

 

Hoofdluiscontrole 

Op maandag 9 mei is er weer een hoofdluiscontrole. Vriendelijk verzoek om de kinderen 

op deze ochtend geen gel in het haar te laten doen. Ook ingevlochten haar is moeilijk te 

controleren. Als er hoofdluis wordt geconstateerd wordt u door de school gebeld.  

 
Vragenlijst sociale veiligheid voor ouders 

Deze week hebben alle gezinnen een envelop ontvangen met daarin een inlogcode en het 

verzoek om de oudervragenlijst, sociale veiligheid op de Vonder, in te vullen. Ook het 

team en de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 vullen een vragenlijst in. Met de uitslag 

van de vragenlijsten krijgen we zicht op de sociale veiligheid op onze school en de 

mogelijke verbeterpunten. We hopen dat u zo vriendelijk wil zijn deze vragenlijst in te 

vullen. In een volgende nieuwsbrief zullen we de uitslag publiceren. 
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Mobile telefoons, tablets, laptops, etc.  

Kinderen brengen steeds vaker ict-materialen mee naar school. Mobile telefoons, tablets, 

etc. Wat u echter moet weten is dat de kinderen hiervoor te allen tijde zelf 

verantwoordelijk voor zijn. Schade en of diefstal is niet te verhalen op de school.  

Het in bezit hebben van een mobiele telefoon is toegestaan op school. Echter de telefoon 

staat niet, zonder toestemming, aan (ook niet in de “stand by” stand) tijdens 

schoolactiviteiten of overblijven. Het gebruik van mobiele telefoons of andere apparaten 

voor educatieve doeleinden is wel toegestaan op De Vonder.  
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Kalender 

Do    21 april  

Vrij   22 april Sponsorloop 

Za    23 april Vakantie  

Zo   24 april Vakantie 

Ma   25 april Vakantie 

Di    26 april Vakantie 

Woe 27 april Vakantie 

Do   28 april Vakantie 

Vrij  29 april Vakantie 
Za   30 april Vakantie 

Zo     1 mei Vakantie 

Ma     2 mei Vakantie 

Di      3 mei Vakantie 

Woe   4 mei Vakantie 

Do     5 mei Hemelvaartsdag    Vakantie tot en met zondag 8 mei  
 

 

 
Groep 3 Angela en Kim Automatiseren sommen t-m 20 

 
Vanuit de ouderraad 
 

Schoolfotograaf 

Denkt u nog aan de inschrijving van de broer/zus foto’s?? 

De intekenlijst voor die foto’s hangt nog tot en met  

vrijdag 13 mei (1 week na de meivakantie) in de  

gang beneden! 

U kunt daarop uw kinderen inschrijven als ze samen op de foto willen 

bij de schoolfotograaf op woensdagmiddag 25 mei tussen 13.00 en 16.00 uur. 



Van buiten de school 
NIEUW: SPARKLING KIDS YOGA  

Na de meivakantie starten de ‘Sparkling kids – yoga sessies’ in Medisch Centrum 
Moergestel!   

Kinderyoga is bewezen effectief, zo is uit diverse onderzoeken gebleken. Op lichamelijk 

gebied maakt het soepel en sterker en vermindert het de aanmaak van het 

stresshormoon cortisol. Daarnaast bevordert yoga creativiteit, geheugen en concentratie. 

Kinderen die regelmatig aan yoga doen hebben meer zelfvertrouwen, zijn vaker tevreden 

en gaan beter om met andere kinderen. Yoga wordt daarnaast steeds vaker ingezet bij 

kinderen die moeite hebben om zich te ontspannen in deze vaak drukke wereld die veel 

van ze vraagt.   

Wij bieden yoga-sessies aan in groepsvorm, voor alle kinderen die behoefte hebben aan 

een wekelijkse les vol ontspanning, beweging en plezier. Daarnaast is het ook mogelijk 

om een individuele therapeutische sessie te boeken, 1 op 1, voor kinderen die tijdelijk 

minder goed in hun vel zitten, door bijv. scheiding, pesten, zich onbegrepen voelen, 

onverklaarbare hoofdpijn of buikpijn hebben of snel overprikkeld raken door een gevoelig 

karakter. Kinderyoga neemt de problemen niet weg, maar maakt de kinderen 
weerbaarder en sterker en leert ze om zelf beter om te kunnen gaan met hun emoties.   

Meld je zoon of dochter nu aan voor een gratis proefles na de meivakantie:     

love@pigeonsintheyard.com / T: 0641366533    

Zie bijlage voor meer informatie: 

Flyer sparkling kids yoga: klik hier 

Sparkling kids yoga: klik hier 
 

 

Paaseieren zoeken groep 1 t/m 4 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bsdevonder.net/media/125846/flyer-sparkling-kids-yoga-nieuwsbrief-nr17.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/125847/sparkling-kids-yoga-nieuwsbrief-nr17.pdf


Pré-zomerschool Oisterwijk 2016 

Beste ouders/ begeleiders en kinderen, 

Na het succes van vorig jaar (zomerschool in 2015) organiseren we dit jaar zowel de zomerschool 

(durende 4 dagen) als de pré-zomerschool. De eerste week van de zomervakantie, van maandag 25 

juli tot en met vrijdag 29 juli organiseren wij de zomerschool in Oisterwijk.  

In deze brief staat informatie over de pré-zomerschool, die we houden op 3 mei 2016.  

Voor wie? 

De pré-zomerschool is bedoeld voor kinderen die nu in de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van de 

basisschool zitten.  

 

Wat gaan we doen? 

We gaan deze dag allerlei leuke, leerzame en uitdagende activiteiten doen. Denk aan samen hapjes 

maken, samen muziek maken, iets knutselen en een sportactiviteit doen.  

Voorwaarden 

De deelname aan de pré-zomerschool kost per kind €5,00. Het inschrijfgeld betaalt u tegelijk bij het 

inleveren van het aanmeldformulier. Het geld mag u samen met het formulier in de enveloppe doen. 

Mocht het inschrijfgeld voor u een probleem zijn, dan horen we dat graag en zoeken we samen met u 

naar een oplossing. We willen namelijk graag dat alle kinderen mee kunnen doen. Geld mag dat niet 

tegenhouden.  

 

We verwachten verder van de ouders:   

 Dat u uw kind brengt en ophaalt naar de pré-zomerschool 

 Dat u aanwezig bent tijdens de gezamenlijke afsluiting van de dag, van 16.00-17.00 uur. De 

kinderen zullen u dan laten zien wat ze die dag gedaan hebben en u kunt onze zelfgemaakte 

hapjes proeven.  

 Dat u uw kind een lunchpakketje meegeeft 

 

Hoe kunt u uw kind aanmelden? 

Er is maar ruimte voor 60 kinderen, dus ben er snel bij! Opgeven kan tot uiterlijk 22 april 2016. 

 Lever onderstaand formulier volledig ingevuld in bij de Blokshekken 3, 5061 HA in Oisterwijk 

(Contourdetwern)  

 U ontvangt daarna bericht van ons met meer informatie. 

 Let op: Alleen aangemelde kinderen mogen deelnemen aan de pré- zomerschool.  

 

Wilt u nu graag meer informatie? U kunt bellen naar Sanne van den Hoven 06 – 10 69 73 33 of  

e-mailen naar eljabarten@contourdetwern.nl 

Met vriendelijke groet,   

 

Team Zomerschool Oisterwijk 2016 

Karin en Eric Rentmeester, Leonie Aarts, Elja Barten en Sanne van den Hoven 

Lever dit formulier in bij de Blokshekken 3. 



Aanmelding pré-zomerschool 3 mei 2016  

 

Algemene gegevens 

 

Naam kind: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Straat + huisnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

School:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Groep: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer ouders: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Nood-telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Huisarts 

Naam huisarts: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer huisarts: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Medicatie 

Gebruikt uw kind medicatie: Ja/ Nee 

Zo ja, welke: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Welke dosering: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Waarvoor dient de medicatie: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Bijzonderheden die belangrijk zijn voor de pré-zomerschool om te weten over uw kind. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

O  Voor mij is het geen probleem om de €5,00 inschrijfgeld te betalen 

 

O Voor mij is het wel een probleem om de €5,00 inschrijfgeld te betalen. Wilt u met mij zoeken naar 

een oplossing? 

Klik hier voor het inschrijfformulier te downloaden 

 

 

 

 

http://www.bsdevonder.net/media/125848/aanmelding-pr%C3%A9-zomerschool-3-mei-2016.pdf


Op de website 

Groep 1-2 Chantal: Thema groeien en bloeien 

Groep 1-2 Chantal: Boerderij uitstapje bij Yfke 

Groep 1-2 Elly en Majella: Thema groeien en bloeien 

Groep 3 Angela en Kim: Automatiseren sommen t/m 20 

Groep 5 Jeske: Foto's Boerderijbezoek 

Groep 5 Jeske: Verslagje boerderijbezoek 

Groep 5 Jeske: Werelddansen 

Foto’s algemeen: Paaseieren zoeken groep 1 t/m 4 

Foto’s algemeen: Paaseieren zoeken groep 

 

Stukje over de Sponsorloop: klik hier 

Flyer sparkling kids yoga: klik hier 

Sparkling kids yoga: klik hier 

Pré zomerschool: Klik hier voor het inschrijfformulier te downloaden 

 

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
file:///F:/Clickwebdesign.nl/Klanten/V/De%20Vonder%202016/Nieuwsbrieven%202015-2016/Link%20nieuwsbrieven/Boerderij%20uitstapje%20bij%20Yfke
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2a-elly-en-majella/thema-groeien-en-bloeien.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-3-angela-en-kim/automatiseren-sommen-tm-20.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-5-jeske-en-kristel/fotos-boerderijbezoek.aspx
http://www.bsdevonder.net/media/125845/boerderijbezoek-groep-5-jeske.pdf
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-5-jeske-en-kristel/werelddansen.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/fotoboek-algemene-fotos/paaseieren-zoeken-groep-1-tm-4.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/fotoboek-algemene-fotos/paaseieren-zoeken-groep-5-tm-8.aspx
http://www.bsdevonder.net/media/125601/stukje-sponsorloop-site.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/125846/flyer-sparkling-kids-yoga-nieuwsbrief-nr17.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/125847/sparkling-kids-yoga-nieuwsbrief-nr17.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/125848/aanmelding-pr%C3%A9-zomerschool-3-mei-2016.pdf

