
 
 

Nieuwsbrief nr.20 
9 juni 2016 

                                 

Vanuit de directie 

 
Gevonden voorwerpen 

In de ruimte naast de voordeur staat een bak met gevonden voorwerpen. In deze bak 

liggen jassen, shirtjes, broodtrommels, bekers etc. Mocht u nog iets missen loop dan 

even langs om te kijken of er nog iets van uw kinderen bij is. Aan het begin van 

zomervakantie wordt alles opgeruimd. 

 

Studiedag 10 juni 

Morgen, vrijdag 10 juni, is er een studiedag voor het team. Tijdens deze studiedag wordt 

het schooljaar 2015-2016 geëvalueerd en worden er nieuwe plannen gemaakt voor het 

schooljaar 2016-2017. De kinderen zijn op deze dag vrij. 

 

Verkeersouders gevraagd 

We zijn op zoek naar 2 ouders die op onze school Verkeersouder willen zijn. Van deze 

ouders wordt verwacht dat ze samen met enkele teamleden en met de coördinator 

verkeersbrigadiers enkele keren per jaar overleg hebben over Verkeer. Dit kan zijn de 

verkeerssituatie rondom de school, verkeersactiviteiten voor de verschillende groepen, 

inspelen op landelijke verkeersacties zoals “de scholen zijn weer begonnen”. 

Twee keer per jaar is er een vergadering van alle BVL (Brabants verkeersveiligheids 

Label) scholen in Oisterwijk. Deze ouders kunnen namens de Vonder lid worden van de 

landelijke vereniging van verkeersouders. Wie heeft hiervoor belangstelling? 

Voor meer informatie of wanneer u zich wilt aanmelden als verkeersouder, kunt u terecht 

bij juffrouw Jeanne. 
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Lang weekend 

Vrijdag 1 juli is de school gesloten en hebben alle kinderen een vrije dag. 

Maandag 4 juli is een studiedag voor het team. De kinderen zijn dan ook vrij. 

We hebben dit lange weekend  aan het einde van het schooljaar gepland omdat de 

zomervakantie pas op 25 juli start. 
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Kalender 

Do     9 juni  

Vrij   10 juni Studiedag leerlingen vrij 

Za    11 juni EHBO examen leerlingen groep 8  

Zo    12 juni  

Ma    13 juni  

Di     14 juni  

Woe  15 juni  

Do    16 juni  

Vrij   17 juni   
Za    18 juni  

Zo    19 juni  

Ma    20 juni Inschrijven oudergesprekken groepen 1-2 

Di     21 juni Inschrijven oudergesprekken groepen 1-2 

Woe  22 juni Inschrijven oudergesprekken groepen 1-2 

Leerlingen groepen 1-2 Portfolio mee naar huis 

Do    23  juni Inschrijven oudergesprekken groepen 1-2    Volgende nieuwsbrief 
 

 

Vanuit de groepen 

 
Groepen 1-2 Portfolio’s en oudergesprekken 

Op woensdag 22 juni brengen de kinderen van de groepen 1-2 hun portfolio mee naar 

huis. De leerlingen die naar groep 3 gaan mogen dit portfolio thuis houden. De leerlingen 

volgend schooljaar terug komen in de kleutergroep leveren de portfolio’s voor de 

zomervakantie weer in bij hun leerkracht. 

Van maandag 20 juni tot en met donderdag 23 juni kunt u intekenen voor een 

oudergesprek op de intekenlijsten die bij het groepslokaal hangen. 

De oudergesprekken voor de kinderen van de groepen 1-2 zijn op maandag 27 juni en op 

woensdag 29 juni. 

Ouders die onlangs een intake gesprek hebben gehad hoeven niet in te schrijven voor 

een gesprek. 

 

 



Groep 7 van juffrouw Anne 

 

. WAT EEN MOOIE ERVARINGEN! 

Basisschoolleerlingen op bezoek bij mensen met dementie 

Om een dementievriendelijke gemeente te zijn, is het nodig dat zoveel mogelijk mensen 

weten wat de ziekte dementie betekent in het dagelijks leven. 

In dit schooljaar zijn Karin van den Heuvel, Marijke Blesgraaf en Riet Pessers begonnen 

met het geven van voorlichting aan de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Bijna alle 

scholen zijn bezocht. De voorlichting duurde een klein uur en de kinderen waren erg 

geïnteresseerd! 

 

Basisschool De Vonder in Moergestel ligt naast verzorgingshuis Stanislaus, omdat al lang 

bekend is, dat oude en jonge mensen een heel goede combinatie is. In Limburg is een 

adoptieproject opgezet, waarbij kinderen uit groep 7 of 8 een bezoek brengen aan 

mensen met dementie in een verzorgingshuis. Toen juffrouw Anne van groep 7 daarover 

hoorde, was zij meteen bereid om dit in haar klas te organiseren, samen met de 

klassemoeders. Ook Mascha, werkzaam in Stanislaus, was meteen bereid om mee te 

werken. Per 2 kinderen gaat een begeleider(=ouder) mee naar de huisjes van 

kleinschalig wonen van Stanislaus, waar in ieder van de drie huizen zes  mensen wonen. 

Er zijn nu 8 kinderen op 2 woensdagochtenden tussen 11 en 12 uur op bezoek geweest.  

Hieronder de eerste ervaringen van de kinderen: 

 

“ik vond het echt super leuk! op het begin vond ik het wel spannend maar ik denk dat 

iedereen dat wel vind. ik vond het ook hele gezellige mensen die daar samen zitten en 

ook leuk dat ze iedere dag samen zitten ze waren daar ook heel gastvrij ze zeiden dat we 

ook vaker langs mochten komen.” 

 

“ik vond het heel gezellig dat wij dit mogen meemaken, ik zou het best nog eens willen. 

de mensen zijn ook heel gezellig en gastvrij. alleen op het begin vond ik het wel heel erg 

spannend ik wist niet zo goed wat ik moest zeggen. ik vind het super fijn dat er voor dat 

soort mensen hulp is en als ik later geen dierenarts kan worden dan wil ik misschien 

zoiets voor werk later gaan doen. ik wil jullie bedanken dat we langs mochten komen, 

het super gaaf en leuk. hartelijk bedankt.” 

 

“Ik vond het heel apart, wel bijzonder maar apart. 

Het was wel een ervaring om niet snel te vergeten. 

Wij mochten ook een slaapkamer zien, het zag er knus uit. Op elke slaapkamer was een 

foto geplakt, 

als mensen dementie hebben dan kunnen ze ook hun kamerdeur vergeten, daarom 

waren er foto 's van hun zelf er op geplakt. Er waren 3 vrouwen en maar 1 man. Ik vond 

de man wel het bijzonderds, ….(aangepast: want we hebben een gezamenlijke 

herinnering. Toen hij daar iets over wilde vragen, was hij het weer vergeten…)  

ik  ga het afsluiten. ik wil nog wel zeggen dat ik het heel leuk vond. Bedankt.” 
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Vanuit de bibliotheek  

 
de Bibliotheek op School zoekt vrijwilligers! 

 

De Bibliotheek op School zoekt vrijwilligers voor de peuterbibliotheek:  

Even weken:  maandag / dinsdag van 11.20 tot 11.50 uur; 

Oneven weken:  woensdag / donderdag van 11.20 tot 11.50 uur. 

Laatste maandag van de maand van 17.00 – 18.00 

 

En voor de schoolbibliotheek: 

Maandag: 15.15 - 16.00 uur 

Woensdag: 12.00 -13.00 uur 

Vrijdag: 15.15 – 16.00 

 

De uitlening van boeken na schooltijd wordt gerund door een gezellige groep vrijwilligers en 

zij zijn op zoek naar versterking! Het streven is om vrijwilligers 1 keer in de 2 weken in te 

plannen, maar je kunt uiteraard aangeven hoe vaak en wanneer je zou willen en ook wanneer 

je niet kunt (geplande afwezigheid). Ook bij plotselinge afwezigheid wordt dit altijd prima 

opgelost. 

 

Dus heb je zin en tijd om op 1 van bovenstaande tijden te komen helpen? Of wil je eerst wat 

meer informatie/een keer komen kijken? Neem dan contact op met Trees Verhoeven: 

verhoevengianotten@home.nl  
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Van buiten de school 
 

UNIEKE MOERGESTELSE SAMENWERKING 

Zondag 26 juni as. geeft muziekvereniging ‘Prinses Juliana’ haar traditionele 

familieconcert. Minder traditioneel daarbij is de samenwerking met Scouting St. Jan. 

Onder die samenwerking werd dan ook het ‘Jungleconcert’ geboren. Voor het concert 

wordt uitgeweken naar het scoutinggebouw ‘Den Donk’ dat voor de gelegenheid 

omgebouwd wordt tot een heuse jungle. Vanaf 10.30 uur kunnen kinderen aan 

workshops deelnemen, waarna om 12.15 uur het concert zal plaats vinden met 

medewerking van diezelfde kinderen.  

mailto:verhoevengianotten@home.nl


 

Gezamenlijke doelgroep  

Voor haar familieconcert zocht muziekvereniging ‘Prinses Juliana’ naar een nieuwe opzet. Al 

snel kwam de organisatie uit bij de scouting. Beide verenigingen richten zich op dezelfde 

doelgroep. En voor beiden geldt dat ieder op hun eigen wijze bij willen dragen aan een goede 

ontwikkeling van kinderen en jongeren in de breedste zin van het woord. Daarmee was de 

gezamenlijke stip aan de horizon gezet. 

Interactief 

De samenwerking tussen ‘Prinses Juliana’ en ‘St. Jan’ komt ook tijdens het familieconcert 

verder tot uitdrukking en blijft niet beperkt tot het beschikbaar stellen van de locatie.  Zoals 

gebruikelijk staat het familieconcert altijd in het teken van meedoen. Kinderen uitdagen om 

een instrument op te pakken, te blazen, te slaan, etc. Om ze zo in aanraking te laten komen 

met muziek. Daar gaat het om. Diezelfde weg bewandelt ook de scouting. Met onder andere 

het A-frame, klimrek en een kussengevecht zal de scouting kinderen een andere uitdaging 

bieden. Met als klap op de vuurpijl dat kinderen hun eigen marshmallows kunnen roosteren 

op het kampvuur. 

De komende weken kunt u nog meer informatie van ons verwachten over de ins en outs van 

dit nu al unieke evenement. Houd daarom Moergestel Nieuws in de gaten en noteer 26 juni as. 

vanaf 10.30 uur alvast in uw agenda.  
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Op de website 

 

Groep 1-2 Chantal: Verkeersexamen 

Groep 1-2 Chantal: Spreekbeurt van Jorn 

 
 

 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2d-chantal/verkeersexamen.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2d-chantal/spreekbeurt-van-jorn.aspx

