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Vanuit de directie 

 
Sportdag/gevonden voorwerpen 

Na de succesvolle sportdag van vorige week dinsdag zijn er gevonden voorwerpen over 

gebleven. Van alle drie de velden (Taxandria, Oysters en het 

Staalbergven) liggen deze spullen bij de receptie van zwembad De Leye. Voor 

meer informatie over openingstijden en adresgegevens, kan gekeken worden op 

https://www.optisport.nl/leye/. De voorwerpen worden TWEE WEKEN bewaard, daarna 

kan het niet meer opgehaald worden. 

Schoolkamp 2016  

We willen de ouders van de kinderen in de groepen 7 nu vast informeren over de data 

van het schoolkamp volgend schooljaar in groep 8. Het schoolkamp voor de groepen 8 is  

gepland van 27 september tot en met 30 september.  

 

Groep 1-2 Verkeer les 

Ouderportal. 

Afgelopen schooljaar hebben wij alle ouders gebruikersnamen en wachtwoorden 

toegestuurd voor het ouderportal. Nog steeds zien wij dat niet alle ouders hebben 

ingelogd en hun gegevens hebben gecontroleerd en eventuele wijzigingen door hebben 

gegeven aan de administratie. Bij deze willen wij u nogmaals vragen uw gegevens te 

controleren. 

Omdat de volgende toets ronde 23 mei start hebben wij met ingang van  

vrijdag 20-5-2016 de toegang tot de rapporten en de niet methode gebonden toetsen 

weer geblokkeerd. Op 20-07-2016, de dag dat de kinderen hun rapporten meekrijgen  

zullen de mogelijkheden weer geopend worden. 

https://www.optisport.nl/leye/
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2c-lotte-en-bregje/verkeersles-groep-1-2-juf-lotte.aspx#ad-image-0


Gymlessen 

Afgelopen donderdag 12 mei heeft er een brand gewoed in de tennishal en fitnessruimte 

bij Sporthal Stokeind. De sporthal is hierbij bewaard gebleven, maar heeft veel water- en 

rookschade opgelopen. De verwachting is dat er geen gebruik gemaakt kan worden van 

de zaal en de kleedkamers tot het einde van dit schooljaar.  

De directie, leerkrachten en de combinatiefunctionaris sport, werken nauw samen om de 

reguliere gymtijden actief in te vullen. Dit gebeurt door contact te zoeken met 

verenigingen voor eventuele binnen of buiten activiteiten op hun eigen terrein, maar ook 

door activiteiten op te zetten die buiten op sportvelden of het schoolplein uitgevoerd 

kunnen worden.  

Vanaf volgende week kunnen we gebruik maken van de kleedkamers en het sportterrein 

van Roef. 

Voor de kinderen betekent dit dat ze nog steeds iedere week hun gymspullen mee 

moeten nemen. Het kan immers zo zijn dat een vereniging een binnenruimte heeft waar 

gebruik van gemaakt kan worden. Ook adviseren wij dat kinderen op iedere dinsdag 

gemakkelijk zittende gewone kleding aan doen. Het kan namelijk zo zijn dat er een 

activiteit op het schoolplein plaats vindt waarvoor het niet nodig is om om te kleden, 

maar het niet handig is om mee te doen in een rok, skinny-jean of met teenslippers.  

De kinderen zullen in deze laatste weken tijdens de gymtijden actief blijven, maar de 

invulling en locatie daarvan zal wisselend zijn. Alvast bedankt voor jullie begrip en 

hopelijk zijn jullie zo voldoende geïnformeerd. 

Juffrouw Paula 

De gymlessen voor groep 6 van meneer Thijs en groep 8 van meneer Grard 

Meneer Thijs is bezig met de afronding van zijn opleiding bewegingsonderwijs. Hij heeft 

hiervoor wel een gymzaal nodig. Vanaf 26 mei kunnen we gebruik maken van de sporthal 

op de Bunders in Oisterwijk. De kinderen komen ’s morgens op de fiets naar school en 

zullen samen naar de sporthal in Oisterwijk fietsen. 

Sponsorloop 

De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het inzamelen van het geld van de 

sponsorloop. Op dit moment is al het ingeleverde geld geteld en hebben we een mooi 

bedrag bij elkaar verzameld. Omdat de sponsorloop voor twee goede doelen, Unicef en 

alpe ‘d HuZes, georganiseerd was wordt het geld ook gelijk verdeeld over deze twee 

doelen. Aangezien iedereen hier zijn uiterste best voor heeft gedaan willen we deze actie 

dan ook gezamenlijk afsluiten waarbij de cheques ook daadwerkelijk overhandigd zullen 

worden. De datum en tijd zijn momenteel nog niet bekend, maar zal zo snel mogelijk 

bekend gemaakt worden zodat u ook de mogelijkheid heeft om bij deze overhandiging 

aanwezig te zijn. Hartelijk dank voor ieders medewerking. 

Pleun Uijlenbroek 

Simon de Koning 
Wouter de Koning 

Verkeersweek 

Deze week is de verkeersweek, In het kader van het Brabants verkeersveiligheidslabel 

heeft de school verschillende activiteiten georganiseerd. Dinsdag 24 mei was er een 

verkeerscircuit voor de kinderen van de peuterspeelzaal en de leerlingen van de groepen 

1-2 tot en met 5. Veel vrijwilligers hebben zich hiervoor op deze dag ingezet, waarvoor 

onze hartelijke dank. Deze week en ook volgende week zullen er nog skate clinics zijn. 



De leerlingen van de groepen 8 doen vrijdag 27 mei hun praktisch verkeersexamen. 

Donderdag 26 mei zal er gelegenheid zijn om de fietsen van de kinderen te laten 
controleren door de fietsenmaker. 

 

Groep 1-2 Verkeerscircuit 

Uitwisseling groepen 7 

Van woensdag 11 mei tot en met vrijdag 13 mei zijn de leerlingen van de groepen 7 naar 

Oostkamp in België geweest in het kader van ons uitwisselingsproject. Van woensdag 1 

juni tot en met vrijdag 3 juni zijn de kinderen uit de vijfde klas van de ST Pietersschool 

uit Oostkamp te gast op de Vonder. De leerkrachten van de groepen 7 hebben voor een 

mooi programma gezorgd waarin natuur en techniek centraal staan. De kinderen uit 

Oostkamp verblijven in gastgezinnen. 

 

Groep 3 Juffenfeest 

 

Afscheid van Meester Grard 
Komend schooljaar zal meester Grard niet meer op de Vonder werken. In verband met 

het terug lopend leerlingenaantal moeten wij afscheid nemen van een leerkracht. Op 

basisschool de Tovervogel is er een baan voor hem beschikbaar. Hij blijft dus wel werken 

bij de stichting BOOM. We vinden het heel jammer dat we afscheid van meneer Grard 

moeten nemen. We wensen hem heel veel succes op de Tovervogel. 
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Kalender 

Do     26 mei  

Vrij    27 mei Verkeersexamen groepen 8 

Za     28 mei   

Zo     29 mei  

Ma    30 mei  

Di     31 mei Avond 4 daagse 

Woe    1 juni Avond 4 daagse    Uitwisseling groepen 7 

Do      2 juni Avond 4 daagse    Uitwisseling groepen 7 

Vrij     3 juni Avond 4 daagse      Uitwisseling groepen 7 
Za      4 juni  

Zo      5 juni Eerste Communie  

Ma     6 juni  

Di      7 juni  

Woe   8 juni  

Do     9 juni Volgende nieuwsbrief 
Vrij    10 juni Studiedag  alle leerlingen vrij 

 

 

Groep 6 Feest juf Sandra 

 
 

Vanuit de groepen 
 

Vanuit de groepen 1 en 2 

 

In de groepen 1/2 zijn we de afgelopen week begonnen met ons laatste thema van dit jaar: 
'Op reis'. Natuurlijk komen de onderwerpen vakantie, verschillende landen en vervoer hier 
bij aan bod, maar ook vrijetijdsbesteding zal een belangrijke plek innemen binnen dit thema. 
Zoals bij elk thema zal de precieze invulling per groep verschillend zijn.  

We hopen op een mooie zonnige en leerzame laatste periode om daarna een welverdiende 
vakantie te vieren!   

 

 

 

 

 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-6-sandra-en-barend/feestje-van-de-juf-sandra.aspx#ad-image-0


 

Vanuit de groepen 8 

Excursie groep 8 Kamp Vught 

Tijdens het thema Tweede Wereldoorlog zal groep 8 verschillende activiteiten 

ondernemen. Naast verschillende gastlessen brengen alle drie de groepen een bezoek 

aan kamp Vught. We gaan hier op de fiets naartoe. In verband met de starttijd van de 

rondleiding zijn we genoodzaakt de schooltijden voor deze excursie een klein beetje aan 
te passen.  

31 mei: De klas van Meester Grard gaat op excursie. Ze worden vandaag gewoon om 

08.30 uur verwacht maar zullen allemaal overblijven vandaag! 

1 juni: De klas van Juffrouw Marscha gaat op excursie. Ze worden vandaag om 08.00 

uur op school verwacht. Om 12.00 uur zijn we weer terug. 

2 juni: De klas van Juffrouw Joyce gaat op excursie. Ze worden vandaag om 08.00 
uur op school verwacht. Om 12.00 uur zijn we weer terug. 

De laatste periode van dit schooljaar is aangebroken en dit betekent dat het afscheid van 
groep 8 nadert.  
 

 
Groep 8 Tekenles in ze zon 

  
Zoals we in de nieuwsbrief van Januari reeds bekend hebben gemaakt ziet het prima van 
groep 8 er de laatste 2 schoolweken als volgt uit: 
  
maandag 11 juli:  

gewone schooldag 

dinsdag 12 juli:  

gewone schooldag, in de middag musical oefenen in Den Boogaard. 

woensdag 13 juli:  

ochtend: voorstelling voor de kinderen van de school 

middag: voorstelling genodigden (opa’s en oma’s, broertjes / zusjes etc.) 

avond: voorstelling ouders & aansluitend borrel op school 

donderdag 14 juli:  

leerlingen om 10.30 uur op school om op te ruimen! Gewone pauze om 12.00 uur en om 

15.15 uur uit. 

vrijdag 15 juli: leerlingen groep 8 om 12.00 uur uit (i.v.m. middag en avondprogramma 

van 13 juli) 

maandag 18 juli: 

gezamenlijke activiteit, alle leerlingen blijven over 

dinsdag 19 juli: 

gezamenlijke activiteit, alle leerlingen blijven over 

 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-joyce/tekenles-in-de-zon.aspx#ad-image-0


woensdag 20 juli: 

gezamenlijke activiteit tot 12.00 uur. 

  

donderdag 21 juli:  

afscheid klas & school, om 12.00 uit 

U bent van harte welkom het afscheid van uw kind vanaf 11.30 op het schoolplein mee te 

komen beleven! 

vrijdag 22 juli: groep 8 vrij 

 

 

Groep 6 Sportdag 

Presentatie Jubiorlab 

Woensdag 18 mei was de presentatie van het Juniolab. Enkele leerlingen van de groepen 

8 hebben daar dit schooljaar aan deelgenomen. De foto’s zijn te vinden op onze website. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-6-thijs/sportdag-2016.aspx#ad-image-0


Vanuit de bibliotheek 

 
De top 3 Kinderjury van De Vonder groepen 4, 5 en 6 

Eerder zag u al dat de kinderen uit deze groepen deelnamen aan boekensushi’s, waarin 

zij kennis maakten met allerlei boeken uit de collectie. Inmiddels hebben zij gestemd en 

is dit hun top 3 uit de collectie van De Vonder: 

 

Groep 4 

1       2      3 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Groepen 5 

1            2       3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepen 6  

1     2    3  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toppen 3 zijn te bekijken op het leerplein. Uiteraard kan je kind 1 van deze boeken of 

een ander boek uit de collectie lenen tijdens onze openingstijden! U bent van harte 

welkom. 
 

 

 

 

 

 



Van buiten de school 

Wandelavondvierdaagse, punten voor de schooljeugd. 

 

Zoals jullie waarschijnlijk al wel hebben gezien, hangen er in Moergestel al weer overal 

posters van de wandelavondvierdaagse 2016. 

Nu wil de organisatie jullie hier nog even aan herinneren door dit extra briefje. 

De wandelavondvierdaagse kan dit jaar gelopen worden van dinsdag 31 mei t/m vrijdag 

3 juni 2016. Je kunt weer inschrijven voor 5 km, voor 10 km, of voor 15 km. 

Het inschrijven is dit jaar ook weer  in Den Boogaard en wel op donderdag 26 

mei, vrijdag 28 mei en maandag 30 mei, elke avond tussen 18.30 en 20.00 uur. 

Omdat de Wandelbond voortaan meer gegevens van de wandelaars wil hebben, 

o.a. in verband met de verzekering,  vragen we jullie de volgende gegevens: 

Voorletter. Achternaam. Geslacht. Geboortedatum en Adres. Deze gegevens 

moeten 1 jaar bij de plaatselijke organisatie bewaard worden. Deze gegevens 

kunt u zelf op een aangereikt formulier invullen voor de definitieve inschrijving 

Natuurlijk kan op de 1e wandelavond ook nog ingeschreven worden, maar het is 

verstandiger om vooraf in te schrijven want dit kost u maar ook de organisatie 

veel extra werk en tijd. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00 per persoon. Indien men bij de start wil inschrijven kost 

dit € 5,00. Je kunt ook als groep (minimaal 10 personen) inschrijven, dit is heel leuk en 

je krijgt nog een aparte medaille voor de groep 

Kinderen onder de 10 jaar mogen alleen onder begeleiding meelopen. De kinderen die al 

meer meegelopen hebben weten hoe leuk en gezellig deze avonden zijn. Er zijn weer 

mooie routes uitgezet en deze gaan zo min mogelijk over de doorgaande wegen. 

Vergeten jullie niet bij de inschrijving op te geven hoe vaak je al meegelopen 

hebt? In Moergestel kun je maximaal voor de 34e keer meelopen. Kijk thuis goed 

welke medaille je vorig jaar gekregen hebt. 

Bij de inschrijving ontvang je nog een brief met belangrijke punten die je goed moet 

lezen en onthouden. 

De starttijden zijn elke avond tussen 18.00 en 19.00 uur. 

Op vrijdag 3 juni zijn de starttijden aangepast omdat de Stichting alle wandelaars 

ongeveer tegelijkertijd op het St.Jansplein wil laten aankomen, de starttijden zijn dan 

voor de 15 km. wandelaars om 17.00 uur, de 10 km. wandelaars om 17.15  uur en de 5 

km. wandelaars om 18.15 uur. Door deze ongelijke start hopen wij dat de wandelaars om 

ong.19.30 uur zich verzamelen op de speelplaats van De Vonder en dan gezamenlijk in 

een grote stoet vooraf gegaan door Harmonie “Prinses Juliana” het St.Jansplein zullen 

bereiken, waar zij door familie en bekenden worden opgewacht. De route vanaf de 

nieuwe Brede School De Vonder  gaat via de Kloosterlaan naar Stanislaus dan via het pad 

tussen Stanislaus en de nieuwe school weer naar de Kloosterlaan daar oversteken naar 

de Kerckackerstraat 1e straat rechts naar Kruijsackerplein en doorlopen naar 

Kruijsackerstraat aan het einde links Het Rootven en vervolgens naar het St. Jansplein. 

 

Voor meer informatie kun je bellen met 013 5132207, 06 49780629 (tussen 18.00 en 

19.00 uur). 

 

Tot ziens op 31 mei 2016. 

 

De Stichting Wandelavondvierdaagse Moergestel. 

 

 

 

 

 



Vanuit de parochie 

 
www.jozef-parochie.nl 

 
 

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 8 Fietscontrole 

Op de website 

Groep 1-2 Bregje en Lotte: Verkeersles groep 1-2 juf Lotte 

Groep 1-2 Elly en Majella: Verkeerscircuit 

Groep 3 Nicky en Erica: Juffenfeest 

Groep 3 Nicky en Erica: Sportdag 2016 

Groep 6 Sandra en Barend: Feestje van de juf Sandra 

Groep 6 Thijs: Sportdag 2016 

Groep 8 Joyce: Tekenles in de zon  

Groep 8 Joyce: Fietscontrole 

Groep 8 Joyce: Sport4kids 

Groepen 8: Junior lab op Durendael 
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