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Vanuit de directie 
 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! 
Het schooljaar 2016-2017 is weer van start gegaan. We wensen alle kinderen en ouders 

een hele fijne tijd op de Vonder. 

 

Ouderportal. 
Afgelopen schooljaar heeft iedereen een account ontvangen van de ouderportal. Vorig 

schooljaar is U gevraagd om de gegevens te controleren  en zelf aan te geven als het niet 

klopte. Ook hebt U inzage gehad in het rapport en het LOVS. Dit schooljaar gaan we 

verder met het uitbreiden van de mogelijkheden. 

Nogmaals willen we U verzoeken te controleren of uw gegeven kloppen. Dit omdat U 

andere jaren een noodformulier ontving om eventueel extra telefoonnummers door te 

geven in geval van nood. Vanaf dit schooljaar gebruiken de leerkrachten een app die zijn 

informatie haalt uit ons leerling-administratie-systeem en daarom ontvangt u geen 

noodformulier meer maar wordt U dringend verzocht nogmaals alle gegevens te 

controleren in het ouderportal en veranderingen door te geven in het ouderportal.  

Vanaf dit schooljaar hebben de leerkrachten ook  de mogelijkheid om U informatie toe te 

sturen per e mail via de bij ons in de administratie bekende e-mailadressen. Wilt U op de 

hoogte blijven en informatie over de groep van U kind ontvangen dan is het erg 

belangrijk dat het mailadres klopt. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. Na de kennismakingsgesprekken  ontvangt u weer 

verdere informatie over andere mogelijkheden van het Ouderportal. 

U ontvangt dit schooljaar geen klassenlijst met namen en adressen van de klas van uw 

kinderen. U kunt deze gegevens ook allemaal vinden in het ouderportal 

 

Kennismakingsgesprekken 
Op dinsdag 20 september en donderdag 22 september zijn er kennismakingsgesprekken 

voor de ouders van de kinderen van de groepen 3 tot en met 8. 

In de bijlage treft u het voorbereidingsformulier aan  

We vragen u vriendelijk dit formulier vooraf thuis in te vullen en mee tee brengen naar 

het gesprek. De kinderen krijgen dit formulier ook nog mee op papier. 

U kunt intekenen voor een gesprek vanaf maandag 12 september in de gang beneden. 

 
 
 
 
 



Wijzigingen in de jaarkalender 
In onze jaarkalender staan enkele gegevens die niet kloppen. Zou u onderstaande 

punten zelf even willen veranderen/aanpassen? 

 

Ouderavond 7-8 VO 

Tijdens deze avond krijgen de ouders van de leerlingen van de groepen 7 en 8 uitleg 

over het voortgezet onderwijs en het traject van basisonderwijs naar voortgezet 

onderwijs. Deze avond stond gepland op maandag 19 september en is verzet naar 

maandagavond 7 november. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. 

 

 

Avond4daagse 

De avond4daagse is van 30 mei tot en met 2 juni 2017 

 

Reshare  

De eerste inzameling oude kleding is op 7 november. Via de nieuwsbrief laten wij u eind 

oktober weten vanaf wanneer u uw oude kleding op school kunt inleveren. 

 

Brigadiers  

Op de kalender staan verkeerde tijden van de brigadiers. Op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag staan de brigadiers aan het Rootven van 15.15 tot 15.30. 

 

Uitstroomgegevens kloppen niet 

Op het tekst gedeelte van de jaarkalender staan onze uitstroom gegevens. 

Deze gegevens kloppen niet. In de volgende nieuwsbrief zullen we de juiste gegevens 

plaatsen. 

 

 

 

Kalender 

Do     8 sept  

Vrij    9 sept  

Za     10 sept  

Zo     11 sept  

Ma     12 sept Intekenen kennismakingsgesprekken Vergadering MR 

Di      13 sept  

Woe   14 sept Vergadering Ouderraad 

Do     15 sept  

Vrij    16 sept   
Za     17sept  

Zo     18 sept  

Ma     19 sept  

Di      20 sept Kennismakingsgesprekken 

Woe   21sept  

Do     22 sept Kennismakingsgesprekken    Volgende nieuwsbrief 
Vrij    23 sept  
 

 

 
 

 
 

 



Nieuwe gezichten 
Beste ouders/verzorgers, 

Hierbij een klein stukje om mijzelf voor te stellen. Mijn naam is Mark 

Burgers en ben 22 jaar. Ik woon in Moergestel en studeer aan Pabo Tilburg.  

In groep 5/6, van meester Thijs mag ik mijn afstudeerstage lopen. 

 

Vier jaar geleden heb ik mijn opleiding onderwijsassistent succesvol 

afgerond op de Graaf van Ursel en Hertog Jan, later dat jaar op de Vonder. 

U heeft mij wellicht eens gezien. Naast het onderwijs ben ik fanatiek 

hardloper en vind ik het leuk om te drummen en voetbal te volgen. 

Ik heb erg veel zin in het komende jaar en hoop u te zien op een dinsdag of 

donderdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo Allemaal, 

 

Ik ben Britt Vogels, 18 jaar en kom uit Moergestel. 

Ik doe de opleiding Pedagogiek op de Fontys in Tilburg. Dit schooljaar kom  

ik stage lopen op maandag en dinsdag bij de klas van juffrouw Helga.  

Ik kijk uit naar een gezellig en leerzaam jaar!  

 

 

 
 

 

Gymlessen Stokeind 

Volgende week zijn de gymlessen voor de laatste keer buiten. Daarna kunnen we weer 

gebruik maken van de gymzaal op Stokeind. Alle groepen hebben gymles op dinsdag 

behalve de groep van juffrouw Anne. Zij gaan op donderdag naar e gym.  

Op de dinsdag zal juffrouw Paula met enkele stagiaires de gymlessen weer verzorgen 

 

Zwangerschappen  

Juffrouw Nicky is zwanger en zal met zwangerschapsverlof gaan vanaf 1 oktober. Ze is 

op dit moment niet ingedeeld in een groep.  

Juffrouw Jeske is zwanger en zal vermoedelijk eind januari met zwangerschapsverlof 

gaan. U wordt later geïnformeerd over wie haar zal gaan vervangen. 

 

 

GGD 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u alle informatie over de GGD. Tevens staan daar 

de namen en telefoonnummers van onze jeugdarts en jeugdverpleegkundige in.  

 
 
 
 
 
 



Hoofdluiscontrole 
Oproep luizenouders en uitleg nieuw vorm van controle! 
Hallo ouders,  

 

We hebben sinds dit jaar een nieuwe vorm van de luizencontrole. 

Na wat overleg met leerkrachten en met de OR hebben we 

besloten om dit jaar op een andere manier 

de luizencontrole uit te gaan voeren. 

  

We gaan per leerplein luizen, dat wil zeggen dat alle ouders 

die op een leerplein staan gezamenlijk 1 voor 1 alle klassen doen 

die aan het leerplein zitten. 

De redenen daarvoor zijn: 

1. Als er luizenouders afwezig zijn moet de andere ouder alleen 

een hele klas moet doen, dat duurt veel te lang (zowel voor de leerkracht als voor de 

luizenouder) 

2. Het is niet zo rommelig voor de klas en voor de kinderen 

  

Makkelijk is het ook voor de ouders die soms op tijd naar hun werk/afspraak moeten, 

in dat half uurtje dat je dan vaak hebt, ben je nog steeds een super grote hulp! 

  

De bedoeling is wel dat we voor iedere klas 2 “vaste” luizenouders houden, 

als er een na-controle nodig is van een klas zijn die 2 ouders ook degene die dat gaan 

doen. 

 

We zoeken nog hulp voor: 

 

Groep 1/2 Elly-Majella 

Groep 3 Angela-Erica 

Groep 5 Jamy 

Groep 5/6 Thijs 

Groep 7 Anne 

Groep 8 Marscha 

 

Zit uw kind in een andere klas en lijkt het u leuk om te komen helpen? 

Alle hulp is welkom!!! Omdat we nu per leerplein luizen kunt u altijd bij uw kind 

meehelpen want vele handen maken licht werk!! 

 

Aanmelden kan bij Danny van den Meijdenberg 

stijndanny@hotmail.com 

06-51800520 

 

Alvast bedankt voor uw tijd, 

 

Groetjes Bianca van de Ven en Danny van den Meijdenberg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gezonde school 
 
Dit schooljaar gaan we verder met het ontwikkelen van het concept van de gezonde 

school. We willen starten met de gezonde pauzehap. We vragen u vriendelijk om de 

kinderen voor de ochtendpauze iets gezonds mee naar school te geven, bij voorkeur 

fruit. Dit fruit zal in de klas worden opgegeten. 

Natuurlijk is ook het fijn als u meewerkt aan een gezonde lunch trommel! 

In iedere nieuwsbrief zullen we zorgen voor gezonde tips. 

 

Gezond weer naar school 

 

Het gewone leven begint weer. De regelmaat van school komt weer terug. En daarmee 

ook de regelmaat van maaltijden en tussendoortjes.  

’s Ochtend ontbijten, tussendoor een stuk fruit wat mee gaat naar school, s middags 

gezonde lunch…….. 

Hoe kun je fruit nu leuk maken als je kind er niets of weinig om geeft?  

Teken een gezichtje op de banaan of mandarijn. Of snijdt het fruit in stukjes en steek er 

leuke prikkertjes in.  

Stimuleer in elk geval dat ze het eten, wij op school doen er ook ons best voor. De 

voorbereidingen voor het implementeren van een Gezonde School gaan ook dit 

schooljaar weer steeds meer vorm krijgen.  

Fruit; het zit vol vitamines en levert ook absoluut een ‘sweetkick’! Twee vliegen in één 

klap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vanuit de bibliotheek 
 
 

 

 

Samen lezen 

Samen lezen is goed voor de ontwikkeling van een kind maar vooral heel erg gezellig. Er 

zijn meerdere leuke series van samenleesboekjes op AVI Start niveau verschenen. 

Bijvoorbeeld van uitgeverij Zwijsen ‘Kleuters samenleesboeken’, ‘Kleuters informatief’ en 

‘Samenlezers’. Ook de serie ‘Toneellezen’ (voor alle AVI niveaus), waarin verschillende 

leerlingen (of gezinsleden) een verschillende rol voorlezen, is een grote aanrader!  

 

          
 

Een leuke tip tijdens het samen lezen: Als jij aan de beurt bent om te lezen, kun je je 

kind stimuleren om goed mee te lezen door af en toe expres een fout(je) te maken. Je 

kind kan dat dan herkennen en verbeteren! Succes verzekerd.  

 

Doorleestips 

Als je even geen inspiratie hebt voor het zoeken van een leuk boek is 

http://www.leesplein.nl/ een goede site. Je vindt er per leeftijdscategorie veel tips, 

informatie over schrijvers en illustratoren, links, maar ook spelletjes. Erg handig zijn ook 

de doorleestips onder het kopje ‘Tips en nieuws’. Als je kind bijvoorbeeld graag ‘Dummie 

de mummie’-boeken leest, kun je hem daarna misschien de boeken van ‘Doktor Proktor’ 

of ‘De keukenprins van Mocano’ aanraden. 

Tot ziens allemaal in de Bibliotheek op School! 

 

 

Vrijwilligers bibliotheek 
Om de bibliotheek op school te kunnen blijven gebruiken zijn we dringend op zoek naar 

vrijwilligers die 1 keer in de week na school 45 minuten willen helpen bij de uitleen. 

De bibliotheek is open op maandag, woensdag en vrijdag, na schooltijd. 

U kunt zich hiervoor aanmelden tijden de openingstijden of bij de directie van de school. 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.leesplein.nl/


Nieuws vanuit de parochie 
 

Informatieavond Eerste Heilige Communie 2017 

Het feest van de Eerste Heilige Communie vieren we in de kerk van Moergestel dit jaar 

op zondag 21 mei 2017 tijdens de eucharistieviering van 11.00 uur. Ouders van kinderen 

uit groep 4 zullen via de basisscholen volgende week de uitnodiging voor de informatie-

avond ontvangen. Op deze avond wordt door pastor Ad Verest en de werkgroep 

informatie gegeven over de inhoudelijke en praktische zaken rondom de 

communievoorbereiding. Tijdens deze avond hebt u de mogelijkheid om uw kind in te 

schrijven. De avond vindt plaats op woensdag 28  september van 20 tot 21.30 u. in het 

parochiecentrum in Moergestel. 

Ook kinderen uit groep 5 en 6 en kinderen die buiten het dorp naar school gaan, kunnen 

deelnemen aan het communieproject. Ouders van deze kinderen zijn ook van harte 

welkom op de informatieavond van 28 september. Bij vragen kunt u contact opnemen 

met werkgroep.ehc@home.nl 

 

Kinderclub de Schaapskooi 

Het komend jaar zal de kinderclub de Schaapskooi in Moergestel drie activiteiten 

organiseren voor de basisschooljeugd. De volgende data kunt u alvast in uw agenda 

schrijven:  

- Kerststallen maken: woensdag 21-12-2016, 13.30-15.00 uur 

- Driekoningen zingen: vrijdag 6-1-2017 

- Palmpaasstokken maken: woensdag  5-4-2017, 14.30-16.00 uur 

 

Geloofsvorming voor kinderen van 7 tot 12 jaar  

Vanaf januari 2017 zal er vanuit de parochie een doorlopende catechese aangeboden 

gaan worden voor kinderen tussen de communie- en vormselleeftijd (7-12 jaar). 

Voorgaande jaren was dit opgenomen in de activeiten van de kinderclub de Schaapskooi, 

maar vanaf volgend jaar gaan we dit breder en uitgebreider organiseren vanuit de St. 

Jozef parochie. De bijeenkomsten gaan plaats vinden in de Joanneskerk in Oisterwijk 

ongeveer 1x per maand. Verdere informatie volgt binnenkort. U kunt uw kind al opgeven 

bij dorris.rijnen@jozef-parochie.nl (06-23101515) 

 

Gedenktafeltje bij de ingang van de school 

We hebben het gedenktafeltje bij de ingang van de school weer een beetje opnieuw 

ingericht. Er staat een kruisbeeld en een Mariabeeldje met een bloemetje en lichtje erbij. 

Er staan boekjes, bijbeltjes en gebedenboekjes die thuis en in de klas gebruikt mogen 

worden.  

Ook hebben we er een “intentiemandje” neergezet, met kleine briefjes erbij.  
Kinderen kunnen op deze briefjes een gebedje, een vraag of wens schrijven en in het 

mandje stoppen. Tijdens de gezinsvieringen in de kerk wordt dit mandje meegenomen 

naar de kerk en lezen we de intenties voor bij de voorbeden. 

 
 
 

mailto:dorris.rijnen@jozef-parochie.nl


Spaaractie JUMBO 

Vanaf woensdag 7 september kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke 

besteding van € 10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen 

aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te 

geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen 

voor de kinderen aanschaffen. Op de website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt 

u onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de 

schoolpunten ook direct aan onze school toekennen. Maar u kunt uw gespaarde punten 

ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox waar u of uw kinderen 

ze in achter kunnen laten. 

 

We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school! 

 

 

GRATIS PROEFLESSEN TENNIS VOOR BASISSCHOOLJEUGD 

MTV Stokeind nodigt alle basisschoolkinderen uit om deel te nemen aan onze Maak-

Kennis-Met-Tennis-Proeflessen! 

Meerdere malen per schooljaar zullen we een reeks van drie proeflessen organiseren, 

waarbij je met de tennistrainer bal- en slagvaardigheid gaat oefenen. 

En wie weet is tennis wel helemaal dé (team)sport voor jou!  

Op woensdagmiddag 21 september, 28 september en 5 oktober kun je helemaal gratis 

mee doen! 

Geef je uiterlijk 12 september op door een email te sturen aan 

stokeind@tennisschoolgijs.nl, je hoeft alleen maar je naam en geboortedatum te 

vermelden. 

Je krijgt uiterlijk op 16 september een bevestiging toegestuurd met de exacte tijd waarop 

je bent ingedeeld. 
Voor een racket wordt gezorgd als je deze zelf niet hebt.  

Enthousiast geworden na de proeflessen? 

We informeren je graag vrijblijvend over de mogelijkheden van lidmaatschap en/of 
trainingen bij MTV Stokeind. 

Stuur voor meer informatie een email aan jc@mtvstokeind.nl   

Met vriendelijke groet, 

Lieneke Sebregts-Verhoeven 

Voorzitter Jeugdcommissie MTV Stokeind  

(Moeder van Rick uit groep 7 en Sven uit groep 4) 

  

  

 

 

 

http://edms.lemon.nl/musbafaejbuhaxaeysaiaubmsq/click.php


Op de website 
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