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Vanuit de directie 
 
Fijne vakantie 

Dit is de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2015-2016. We hopen dat we u dit 

schooljaar via onze nieuwsbrief op de hoogte hebben kunnen houden van algemene 

informatie. Het team van de Vonder wenst alle kinderen en hun ouders/verzorgers een 

hele fijne zomervakantie! 

 

Einde zomervakantie 

We hopen alle leerlingen op maandagochtend 5 september om 8.30 uur weer op school  

te mogen begroeten in hun nieuwe groep. 

Ouderportal 

Afgelopen schooljaar zijn we bezig geweest met het openen van het ouderportal. Alle 

ouders hebben een gebruikersnaam en wachtwoord gekregen en veel ouders hebben de 

gegevens van hun kinderen gecontroleerd. 

Afgelopen woensdag hebben we ook weer de rapporten van de kinderen voor u open 

gezet en ook de uitslagen van de Cito toetsen kunt u weer bekijken van de afgelopen 

jaren. 

Volgend schooljaar gaan we natuurlijk verder met het uitrollen van de mogelijkheden van 

het ouderportal. We houden u op de hoogte ! 

 

Groep 3 Nicky en Erica, lekker gezond uit JOOP tuin 



Lokaal verdeling 

Groepen 1-2 De kleutergroepen blijven in het lokaal waar ze nu ook zitten. 

Groep 3 In het lokaal van Angela en Kim werken volgend jaar Angela en Erica 

Groep 3 In het lokaal van Nicky en Erica werkt volgend jaar juffrouw Chantal 

Groep 4 van juffrouw Brigitte blijft in het lokaal waar juffrouw Brigitte nu ook werkt 

            ingang aan de voorzijde van de school 

Groep 4 van juffrouw Jeske en juffrouw Kristel/Kim werken in het lokaal naast het lokaal     

             van juffrouw Brigitte. Ingang aan de achterzijde van de school 

Groep 5 van juffrouw Jamy blijft in hetzelfde klaslokaal waar ze nu zit 

Groep 5-6 van meneer Thijs komen in het lokaal waar meneer Thijs nu zit 

Groep 6 van juffrouw Sandra blijft ook in lokaal waar juffrouw Sandra nu zit 
De groepen 7 en 8 blijven ook in dezelfde lokalen als dit schooljaar 

 

Fietsen mee naar huis 

We vragen u vriendelijk om tijdens de zomervakantie alle fietsen van de kinderen mee 

naar huis te nemen. 

 

 
Groep 3 Nicky en Erica, lekker gezond uit JOOP tuin 

Luizenouders gezocht!! 

Ook voor volgend schooljaar zoeken we weer luizenouders!! 

Elke maandagochtend na de vakanties worden alle kinderen  

nagekeken door de luizenouders. 

Voor alle klassen mag je jezelf opgeven want vele handen  

maken licht werk!!! 

Voor sommige klassen komen we echt nog handen tekort: 

  

Schooljaar 2016-2017 

  

Groep 1/2 Elly-Majella 

Groep 1/2 Lotte-Bregje 

Groep 3 Chantal 

Groep 7 Anne 

Groep 8 Marscha 

  

Het is gezellig én je hebt tijd om met elk kind uit de klas 

van je zoon/dochter even te kletsen!! 

Dus geef je op: 

stijndanny@hotmail.com 

06-51800520 

Groetjes van de luizencoördinators, 

mailto:stijndanny@hotmail.com


 

Opening van de JOOP tuin 

Op donderdag 7 juli hebben we de JOOP tuin opnieuw geopend. Deze opening was 

bedoeld om het mooie nieuwe naambord (gemaakt door opa Ted) te onthullen en om de 

schooltuin, waar op dit moment alle groenten en fruit te oogsten is, onder de aandacht te 

brengen. De bewoners van Stanislaus zijn op deze ochtend in de JOOP tuin op de koffie, 

met een beschuitje met aardbeien, geweest. De grootouders en ouders die met de 

kinderen van de verschillende groepen in de tuin werken waren ook uitgenodigd en van 

iedere groep waren er ook kinderen buiten om de gasten te laten zien wat er in hun 

stukje tuin te zien is. Ook een vertegenwoordiging van peuterspeelzaal Janneke en van 

kinderopvang Humanitas was aanwezig. Alle kinderen hebben op deze dag een bakje 

aardbeien als traktatie gekregen. Er is van deze ochtend een filmpje gemaakt door 

Moergestel tv en er is een stukje met foto’s geplaatst in Moergestel nieuws. 

Vis deze nieuwsbrief willen we graag opa Peter en opa Ted bedanken die alles rondom de 

JOOP tuin coördineren. Daarnaast bedanken we Adrie Hoeven die in de tuin ondersteunt 

en adviseert. Tot slot natuurlijk een woord van dank aan alle grootouders en ouders die 

vanaf april wekelijks actief zijn in onze schooltuin. 

 

 
Groep 8 Joyce, vrienden en vriendinnen 

 

 

 

 

Sporthal Stokeind up-date 

Op dit moment wordt er hard gewerkt in de gymzaal. Alle materialen zijn al uit de 

gymzaal gehaald, specialistisch gereinigd en apart opgeslagen totdat ze terug geplaats 

kunnen worden. De totale sporthal wordt grondig gereinigd door een specialistisch 

bedrijf. De plafondplaten in de kleedkamers en de hal worden allemaal verwijderd en 

vernieuwd. De lampenbakken in de gymzaal worden vervangen en de totale 

gymzaalvloer wordt vernieuwd. Het streven is om er na de zomervakantie weer gebruik 

van te kunnen maken. We hebben bericht gehad van de gemeente dat we in de derde 

week van het schooljaar weer gebruik kunnen maken van de sporthal. We gaan er vanuit 

dat we de eerste twee of drie weken (september) nog buiten gymmen.  Met een beetje 

geluk is het dan goed weer en kunnen we daarna weer als vanouds binnen gymmen! 

Met vriendelijke groet, 

Juffrouw Paula 



 

Uitslag vragenlijst onderwijsbehoeften Moergestel 

In bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u de uitslag lezen van de vragenlijsten die u begin 

van dit jaar, op verzoek van de gemeente en de schoolbesturen van de Vonder en de 

Bienekebolders, heeft ingevuld. 

 

 

Uitslag Vragenlijsten sociale veiligheid 

Ouders, leerlingen en leerkrachten hebben dit schooljaar een vragenlijst ingevuld 

betreffende sociale veiligheid. 

Ouders 

De vragenlijst was gestuurd naar 277 gezinnen; 65 gezinnen hebben de vragenlijst 

ingevuld. 

Als positieve punten werden de volgende items hoog gewaardeerd: 

- Mijn kind voelt zich veilig in het gebouw. 

- Mijn kind voelt zich veilig op weg van huis naar school. 

- Het personeel van de school zorgt ervoor dat mijn kind niet bang is voor de eigen 

leraar. 

- Het personeel van de school zorgt ervoor dat mijn kind niet bang is voor andere 

leerlingen uit andere groepen. 

- Het personeel van de school zorgt ervoor dat mijn kind geen last heeft van 

discriminatie. 

- De leraar is toegankelijk als ik problemen wil bespreken 

Als aandachtpunten werden de volgende items genoemd: 

- Het personeel van de school zorgt ervoor dat mijn kind niet te maken heeft met 

pesten via SMS, Whatsapp of Sociale Media als Twitter en Facebook. 

- Ik kan invloed uitoefenen op het beleid van de school. 

 

 
Groep 8 Joyce, vrienden en vriendinnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leerlingen 

De vragenlijst was aangeboden aan 170 leerlingen uit de bovenbouw en 170 leerlingen 

hebben de vragenlijst ingevuld. 

Als positieve punten werden de volgende items hoog gewaardeerd: 

- Ik voel me veilig als ik door de school loop. 

- Ik ga zonder angst naar school, ik ben voor niets en niemand bang op school. 

- De leraar zorgt ervoor dat ik niet wordt gediscrimineerd. 

- De leraar zorgt ervoor dat je voor andere volwassenen in de school niet bang 

hoeft te zijn. 

Als aandachtspunten werden de volgende items genoemd 

- We oefenen in de klas hoe je met elkaar omgaat. 

- Op school wordt ervoor gezorgd dat ik niet wordt gepest via SMS, Whatsapp of 

Sociale Media zoals Twitter en Facebook. 

Leerkrachten 

De vragenlijst was aangeboden aan 30 leerkrachten en is door 23 leerkrachten ingevuld. 

Als positieve punten werden de volgende items hoog gewaardeerd: 

- Ik voel me veilig in relatie tot de omgang met leerlingen. 

- Op school wordt ervoor gezorgd dat ik geen last heb van intimidatie/bedreiging 

d.m.v. verbaal geweld. 

Als aandachtspunt wordt het volgende item genoemd: 

- De school heeft duidelijke afspraken over omgangsvormen (gedragscode) 

 

 

 

Musical groepen 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op de website 

Groep 3 Nicky en Erica: Lekker gezond 

Groep 8 Joyce: Vrienden- en vriendinnenfoto's 

Groepen 8: Musical 

Foto’s Algemeen: Sponsorloop 

 

Schoolgids 2016-2017 

Schoolkalender 2016-2017 

Nieuwsbrief 

Brief ouders en personeel uitkomsten vragenlijsten 

 

 

Musical groepen 8 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-3-nicky-en-erica/lekker-gezond.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-joyce/vrienden-en-vriendinnenfotos.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-joyce/musical.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/fotoboek-algemene-fotos/sponsorloop.aspx
http://www.bsdevonder.net/media/144604/schoolgids-2016-2017.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/144605/schoolkalender-ouders-2016-2017.pdf
http://www.bsdevonder.net/ouders/nieuwsbrief.aspx
http://www.bsdevonder.net/media/144606/brief-ouders-en-personeel-uitkomsten-vragenlijsten.pdf

