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Vanuit de directie 
 

Pinksterweekend 

Komend weekend is het Pinksterweekend. De kinderen zijn ook op maandag vrij. 

Wij wensen iedereen een fijn lang weekend. 

Sport4kids 

Dinsdag 17 mei is de sportdag voor alle kinderen van de scholen in de gemeente 

Oisterwijk gepland. De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 nemen deel aan 

deze sportdag. Via de klassenouders/leerkrachten zijn alle ouders geïnformeerd 

over de organisatie. We duimen voor mooi weer!  

Uitwisseling 

De leerlingen, leerkrachten en stagiaires van de groepen 7 zijn woensdag 11 mei 

vertrokken naar Oostkamp in België. Met de Pieters school in Oostkamp hebben 

we vriendschappelijke contacten. Deze uitwisseling is al eerder in het schooljaar 

gestart, de leerkrachten uit Oostkamp zijn op de Vonder geweest en hebben in 

de groepen 7 Franse les gegeven. Er is ook digitaal contact geweest tussen de 

kinderen van beide scholen. Op het programma in Oostkamp staat cultuur 

centraal. Als de kinderen uit Oostkamp naar Moergestel komen staat natuur en 

techniek centraal. 

De kinderen logeren in gastgezinnen. Vrijdagmiddag komen de kinderen met de 

bus weer terug. 

Verkeersweek 
De week van 23 mei is de verkeersweek op de Vonder. De school heeft het 

Brabants veiligheidslabel en wil verkeer een plaats geven in het onderwijs. 
In deze week zijn er voor alle groepen activiteiten. Zo zal er op de speelplaats 
een verkeersparcours worden uitgezet, er zijn skateclinics en de leerlingen van 

de groepen 8 nemen op vrijdag 27 mei deel aan het praktisch verkeersexamen. 
Alle kinderen van de groepen 1 tot en met 5 op mogen dinsdag op 24 mei met 

de fiets, de step of de skelter naar school komen. 
Op dinsdag 24 mei is er geen gelegenheid om na 8.00 uur de auto op het plein te 
parkeren in verband met de verkeersactiviteiten. 
 



Vormselviering 

De leerlingen van de groepen 8, die zich daarvoor hebben aangemeld, zullen op 

zaterdagavond om 19.00 uur het Heilig Vormsel ontvangen in onze parochiekerk.  

U leest hier meer over in de parochieberichten in deze nieuwsbrief. 

Ouderavond 

Op maandagavond 23 mei a.s. van 19.30u tot 22.00u is er de Thema-avond 

Sexting in Tiliander Oisterwijk, voor alle ouders van leerlingen uit groep 6, 7 en 

8. Wij bevelen deze ouderavond van harte aan bij de ouders van de bovenbouw 

van de Vonder! 

 
 

Thema-avond Sexting 

 

Inleiding 

 
Sexting is vandaag de dag een veel voorkomend fenomeen bij pubers. Sexting is 
het verspreiden van seksueel getinte berichten en foto’s via mobiele telefoons of 

andere sociale media. 
Dit is voor pubers die een liefdesrelatie hebben een vorm van contact. 

 
Het verspreiden van dit soort berichten brengt een risico met zich mee. Na het 
verspreiden heeft de zender geen controle meer over het bericht of de foto. De 

berichten en foto’s worden dan ook vaak verder verspreid of verplaatst. 
Voor pubers betekent dat, dat niet alleen de partner het bericht ontvangt, maar 

dat iedereen kan ‘meegenieten’. Dit leidt vaak tot schaamte, pesterijen en soms 
erger: wanhoop of zelfs zelfmoord. 

 
Op maandagavond 23 mei wordt vanuit de Brede School een thema-avond over 
Sexting georganiseerd voor alle ouders van basisschoolleerlingen uit groep 6 t/m 

groep 8. 
Tijdens deze avond wordt stilgestaan bij wat Sexting is en wat de gevolgen 

kunnen zijn. Daarnaast wordt samen besproken hoe je als ouder de risico’s kunt 
beperken en hoe je als ouder kunt handelen als er al iets aan de hand is. 
 

Informatie 
 

Datum   Maandag 23 mei 2016 
Tijd    19.30u tot 22.00u 
Locatie   Tiliander Oisterwijk 

Doelgroep   Ouders van kinderen uit groep 6 t/m 8 
Ingrediënten  Theatervoorstelling 

Presentatie en vragenronde verzorgd door Kompaan en de Bocht 
Lokale informatiemarkt: Waar kun je in de gemeente terecht met vragen? 
Deelname is gratis. Aanmelden vóór 16 mei 2016 aan via 

eljabarten@contourdetwern.nl of bel met 06-21300236. 
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Kalender 

Do     12 mei Groepen 7 uitwisseling naar Oostkamp 

Vrij    13 mei Groepen 7 uitwisseling naar Oostkamp 

Za     14 mei Vormsel leerlingen groepen 8  

Zo     15 mei Pinksteren 

Ma     16 mei Tweede Pinksterdag, Vrije dag 

Di      17 mei Sport4Kids groepen 3 tot en met 8 

Woe   18 mei  

Do     19 mei  

Vrij    20 mei   
Za     21 mei  

Zo     22 mei  

Ma     23 mei Start verkeersweek / Schoolfotograaf/Ouderavond Tiliander 

Di      24 mei  

Woe   25 mei  

Do     26 mei Volgende nieuwsbrief 

 
 

 

Van buiten de school 

Schoolhandbal 

Op donderdag 9 juni organiseert Roef weer een schoolhandbaltoernooi. Dit is 
voor de kinderen van groep 3 t/m groep 8. Op maandag 9 mei worden de 

inschrijfformulieren uitgedeeld en deze moeten uiterlijk 18 mei bij Margret 
ingeleverd worden. Maandag 30 mei krijgen de kinderen die meedoen de 

teamindeling en de tijd dat ze aanwezig moeten door. 
 

Vanuit de parochie 
 
Kinderclub de Schaapskooi 
Woensdag 18 mei 14.30-16.30: met de jeugd naar de H.Eik 

De meimaand is voor katholieken de Mariamaand. Deze mooie traditie willen wij 
graag aan onze kinderen meegeven. Daarom gaan we op woensdagmiddag 18 

mei met de kinderclub van de parochie naar de H. Eik. We zullen daar picknicken 
en bosspelletjes doen en we zullen vertellen over de legende die gebeurt is in 

Oirschot in de vijftiende eeuw. Door de gebeurtenissen in die tijd komen er tot 
op de dag van vandaan jaarlijks zo’n 250.000 mensen naar de kapel van de H. 
Eik om een kaarsje aan te steken bij Maria. 

Alle kinderen vanaf 7 jaar mogen gratis deelnemen. U kunt uw kind tot en met 
maandag 16 mei opgeven bij dorris.rijnen@jozef-parochie.nl  

We vertrekken met auto’s om 14.30 uur vanaf het parochiecentrum. 
 
Catechese rondom Hemelvaart en Pinksteren 
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Afgelopen dinsdagochtend zijn we vanuit de parochie met pastor Ad Verest en 

drie vrijwilligers weer in alle klassen geweest, dit keer om het verhaal rondom 
Hemelvaart en Pinksteren te vertellen. Wij willen de leerkrachten bedanken  voor 

hun gastvrijheid en ook de kinderen voor hun enthousiasme en interesse in de 
verhalen die we hebben mogen vertellen. 
 

Vormselviering 
Zaterdag 14 mei om 19.00 uur op de vooravond van Pinksteren, zullen 12 

kinderen uit Moergestel het Heilig Vormsel ontvangen van onze deken Geert-Jan 
van Rossum. De kinderen hebben zich de afgelopen maanden voorbereid op dit 
sacrament middels het project “In vuur en vlam”. Wij nodigen iedereen van harte 

uit om deze speciale gebeurtenis voor de kinderen en hun gezinnen mee te 
komen vieren in onze kerk St. Jans Onthoofding. 

 
Communieviering 
Het feest van de Eerste Communie vieren we dit jaar in onze kerkgemeenschap 

op zondag 5 juni om 11.00 uur. Ook tijdens deze viering is iedereen van harte 
welkom. 

 
www.jozef-parochie.nl 

 


