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Vanuit de directie 

Ouderportal. 
Volgende week wordt er een testmail rondgestuurd naar alle mailadressen . Hebt u geen 
mail uit Parnassys ontvangen dan kan dat liggen aan de volgende oorzaken. 

Verzenden van e-mail vanuit ParnasSys duurt langer. 

U bent wellicht gewend dat e-mail die u zelf (buiten ParnasSys om) verstuurt, bijna direct 

bij de ontvanger aankomt. Echter, omdat vanuit ParnasSys grote hoeveelheden e-mails 

verstuurd worden, kan het wat langer duren voordat deze afgeleverd wordt.  

 

Groep 1-2 Lotte en Bregje, bedanken groepsouders schooljaar 2015-2016 

E-mail wordt aangemerkt als spam 

Ondanks dat we diverse (technische) maatregelen nemen om te voorkomen dat e-mail 

vanuit ParnasSys als spam wordt aangemerkt, is dit helaas niet helemaal te voorkomen. 

Als een provider een e-mail als spam aanmerkt, zal hij deze blokkeren zonder dit terug te 

melden aan ParnasSys. U kunt zelf ook actie ondernemen om te voorkomen dat een e-

mail als spam wordt gemarkeerd. Voeg het volgende mailadres toe  

mailservice@mail.parnassys.net' als vertrouwd (dit voorkomt dat de e-mail als spam 

gemarkeerd wordt). 

 

Inbox tijdelijk niet beschikbaar 

Het gebeurt regelmatig dat e-mail niet afgeleverd kan worden omdat de inbox niet 
beschikbaar is. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat deze vol zit. 
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E-mailadres niet correct. 

Het klinkt wellicht voor de hand liggend, maar: controleer nog een keer extra het e-

mailadres dat in ParnasSys staat. Wellicht staat er (toch) een typefout in, of is het adres 

niet volledig (mist bijvoorbeeld het .nl of .com gedeelte). Ook kan een verzorger 

vergeten zijn een e-mailadres wijziging door te geven, dus vraag nogmaals om het 
correcte e-mail adres. 

Hebt u vrijdag nog steeds geen mail ontvangen en toch bovenstaande dingen  

gecontroleerd stuur dan even een mail naar administratie.devonder@stgboom.nl. We 

zullen dan het probleem proberen op te lossen . 

Vanaf maandag 3 oktober gaan  we als team de mailfunctie gebruiken. 

Contactpersoon ParnasSys, 
Barend Doedee 

Gymles-nieuws: 
We merken dat er veel kinderen zijn die geen of niet goed passende gymschoenen bij 

zich hebben. Het zorgt voor onveilige situaties wanneer kinderen op blote voeten aan de 

gymles meedoen. Zou U zo vriendelijk willen zijn dit te controleren? 

 
Groep 1-2 Lotte en Bregje, 

 bedanken groepsouders schooljaar 2015-2016 

 

Kamp groep 8 
Dinsdag 27 t/m vrijdag 30 september gaat groep 8 op schoolkamp in Bergeijk. In het 

thema 'Let's go the beach' zullen zij allerlei (sportieve) activiteiten ondernemen. Dit 

kamp vormt de start van een fijn laatste schooljaar met de groepen 8. Naast Juffrouw 

Marscha en Juffrouw Joyce zullen Meester Thaddé, Juffrouw Paula en Juffrouw Kim de 

kinderen deze week begeleiden. We wensen iedereen heel veel plezier! 

 

 

Kinderboekenweek 
 

Het is weer bijna Kinderboekenweek. We laten deze ook dit jaar niet ongemerkt 

voorbijgaan.  

Op woensdag 5 oktober starten we in de groepen 1 t/m 8 met het thema Het thema is 

“Voor altijd jong “. Veel kinderboeken worden door de grootouders gekocht. Hoog tijd om 

die opa’s en oma’s centraal te stellen tijdens de Kinderboekenweek. Het draait dus om 

lieve, gekke, grappige, wilde, chagrijnige, stokoude of juist superenergieke opa’s en 

oma’s. 
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De periode loopt van woensdag 5 oktober tot en met donderdag 20  oktober. 

Kinderboekenweek wordt afgesloten met een boekenmarkt waar de opbrengst gebruikt 

wordt voor de aanschaf van nieuwe boeken voor onze bibliotheek. De boekenmarkt wordt 

gehouden op donderdag 20 oktober vanaf 15.15 uur tot 16.30 uur 

 

Binnen de school wordt aan dit thema uitgewerkt  met boeken. Iedere groep doet dit op 

haar eigen wijze.  

De groep 1 t/m6 worden boekproeverijen gehouden met het thema als uitgangspunt. De 

groepen 7 en 8 worden uitgenodigd om samen met opa’s en oma’s naar de grote 

verwendag te komen. Ook in deze nieuwsbrief te lezen. 

 

De leescoördinatoren 

Brigitte van Dam en Angela Fonken 
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Kalender 

Do    22 sept Kennismakingsgesprekken 

Vrij   23 sept  

Za    24 sept    Wiekentkunst expositie in de school 

Zo    25 sept Wiekentkunst expositie in de school 

Ma    26 sept  

Di     27 sept Schoolkamp groepen 8 

Woe  28 sept Schoolkamp groepen 8 

Do    29 sept Schoolkamp groepen 8 

Vrij   30 sept Schoolkamp groepen 8 

Za      1 okt  

Zo      2 okt  Viering in de kerk: Opening schooljaar 

Ma      3 okt  

Di       4 okt  

Woe    5 okt Start Kinderboekenweek 

Do      6 okt Studiedag alle kinderen vrij 
Vrij     7 okt  
 

 
Vanuit de ouderraad 
 
Zin om de Ouderraad te komen versterken? 

Omdat twee van onze ouderraad-leden afscheid hebben genomen na vele jaren trouwe 

dienst, zijn wij op zoek naar nieuw organisatietalent. Heb jij tijd en zin om te helpen met 

o.a. de organisatie van activiteiten zoals Sinterklaas en Kerst?  Stuur dan nu een mail 

naar ouderraad.devonder@stgboom.nl. Natuurlijk kun je via dit emailadres ook meer 

informatie opvragen. En ken je iemand uit de huidige OR, spreek die dan gerust even 

aan! Bedankt en wie weet tot ziens!  

 

Incasso ouderbijdrage 

Maandag 26 september a.s. zal de eerste automatische incasso van de vrijwillige 

ouderbijdrage voor dit schooljaar plaatsvinden. 

 

Kledinginzameling  

Ook dit jaar heeft de Ouderraad weer een kledinginzameling gepland met Reshare. 

Hiermee krijgt de OR extra inkomsten die ten goede komen aan activiteiten voor de 

kinderen. De eerste inzameling vindt plaats op 7 november, een week na de 

herfstvakantie. Wij hopen dat u uw oude schoenen, kleding en overige textiel wilt 

bewaren tot dit inzamelmoment. 
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Voorstellen nieuwe stagiaires 
In de bijlagen stellen de nieuwe stagiaires voor dit schooljaar zich aan u voor. 

Bijlage 1: voorstelbrief Eric van Hees 

Bijlage 2: voorstelbrief Leonie 

Bijlage 3: voorstelbrief Marloes 

Bijlage 4: voorstelbrief Nina 

Bijlage 5: voorstelbrief Tom 

 

Vanuit de gezonde school 
Wat geeft u uw kind te drinken?  

Frisdrank bevat veel suiker en dus veel calorieën. Het drinken van veel frisdrank vergroot 

de kans op overgewicht en diabetes type 2. Bovendien zijn de zuren in frisdrank slecht 
voor het gebit.  

Frisdrank staat dan ook niet in de Schijf van Vijf. Ook light-frisdrank staat niet in de 

Schijf van Vijf vanwege de zuren die het gebit aantasten.  

Ook de sapjes en gezellige pakjes zoals Roosvicee of drinken van Spongebob zijn echt 

suikerbommen ook al zien ze er heel onschuldig uit.  

In plaats van frisdrank of sappen kun je water en thee te drinken aanbieden. Wil je kind 

hier helemaal niet aan dan kun je een druppeltje siroop toevoegen aan het water of je 

maakt fruitwater. Zit er toch een smaakje aan!  

Grote kans dat je kind het fruit ook op eet. Heb je twee vliegen in een klap.   
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Vanuit de bibliotheek 

 

 

 

Opa’s en oma’s staan centraal tijdens de Kinderboekenweek 2016 met als motto ‘Voor 

altijd jong’. In oktober draait alles dus om lieve, gekke, chagrijnige, wilde, ondeugende, 

wijze, grappige, stokoude of juist superenergieke opa’s en oma’s.  

 

Daarom op 15 oktober de Grote Tiliander en Bibliotheek Verwendag voor opa’s en 

oma’s. Kom met je opa en oma naar het Digilab, de voorleeslunch, de film en de 

musical! 

Speel in het Digilab met de nieuwste digitale techniek. Maak een spectaculair ritje in de 

achtbaan met de Virtual Reality bril. Reis terug in de tijd toen opa en oma nog kinderen 

waren en laat je fotograferen in de sfeer zoals je grootouders woonden door middel van 

een green screen. Of maak kennis met een 3D- printer. 

 

Maar het is Kinderboekenweek, dus kan er tijdens de Voorleeslunch ook gewoon worden 

voorgelezen. Lezen is tenslotte van alle tijden. Lees je opa en oma voor, of laat ze jou 

lekker voorlezen. De bibliotheek heeft alvast de leukste voorleesboeken gekozen. 

 

Na de lunch kun je samen met je opa en oma kijken naar de film: Dik Trom. Het 

hoofdpersonage is gebaseerd op de verhalen van C. Joh. Kieviet. ‘Dik Trom is een 

vrolijke, eerlijke, beetje gezette jongen. Hij verhuist met zijn ouders naar Dunhoven, 

waar niemand zo dik is als Dik. Het mooiste meisje van Dunhoven is Lieve, maar Dik is 

niet de enige die zijn oog heeft laten vallen op de mooie Lieve.’  

 

’s Avonds staat de Spijt de Musical in de theaterzaal. De musical is een bewerking van 

het succesvolle boek van Carry Slee. ‘Jochem wordt dagelijks gepest en getreiterd. Er 

zijn weinig klasgenoten die hem bijstaan. David zou wel willen maar die is ook heel druk 

met z’n band en z’n verliefdheid op Vera. Op het grote schoolfeest gaat het mis. Jochem 

wordt dronken gevoerd, David denkt dat Vera met een ander zoent en is woedend. Als 

Jochem hem om hulp vraagt, is hij zo kwaad dat hij wegloopt. 

Die nacht lijkt Jochem spoorloos verdwenen. Van huis weggelopen. Nergens meer te 

vinden. David en Vera gaan op zoek, en vinden zijn tas bij een meer in de buurt.’ 

(vanaf gr.7) 

 

 

Kijk voor meer informatie over de verschillende activiteiten op www.bibliotheekmb.nl of 

www.tiliander.com  

 

 
 
 
 

http://www.kinderboekenweek.nl/
http://www.bibliotheekmb.nl/
http://www.tiliander.com/


 

 
 

 

 

Opa’s en oma’s: Voor altijd jong! 

Over twee weken is het zover: de kinderboekenweek gaat weer van start! Het thema van 

dit jaar is Opa’s en oma’s: Voor altijd jong! In boekhandels, bibliotheken en op school 

worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd en we gaan met z’n allen lekker extra 

veel lezen.  

In de schoolbieb vinden jullie binnenkort veel nieuwe boeken rondom dit thema. 

Hieronder alvast een paar extra boekentips voor jong en oud, om zelf te lezen of om uit 

voorgelezen te worden (misschien wel door opa of oma?). 

 

                 
 

De spanning stijgt! 

Het zijn spannende tijden: vandaag horen we wie de winnaar is van het gouden penseel 

en op 4 oktober wordt bekendgemaakt wie de gouden griffel heeft gewonnen. Wordt het 

Gips van Anna Woltz, of toch Kom uit die kraan!! van Tjibbe Veldkamp of misschien wel 

Stem op de okapi van Edward van de Vendel? Of wie weet één van de zeven andere 

genomineerden?? Wat er ook gebeurt: 

Heel veel leesplezier gewenst tijdens de kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober) 
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Vanuit de parochie 
Gezinsviering zondag 2 oktober: opening nieuwe schooljaar 

Zondag 2 oktober 11.00 uur is de eerste gezinsviering van het nieuwe schooljaar. Het 

thema van de viering zal zijn: geloven in Jezus = iets doen voor de ander. Het koortje de 

Muzieknoten zal de viering muzikaal ondersteunen. Tijdens een gezinsviering willen we 

alle kinderen de mogelijkheid geven om actief iets mee te doen, zodat ze zich zo goed 

mogelijk betrokken voelen bij datgene wat er allemaal gebeurd in de kerk. Kinderen 

mogen mee zingen, iets lezen, boekjes mee uitdelen, misdienaar zijn om de pastor te 

helpen of helpen bij de collecte. U kunt uw kind hiervoor opgeven bij dorris.rijnen@jozef-

parochie.nl  

 

Op het gedenktafeltje bij de ingang van de school staat een “intentiemandje”. Kinderen 

kunnen op een briefje een gebedje, een vraag of wens schrijven en in het mandje 

stoppen. Dit mandje wordt meegenomen naar de gezinsviering in de kerk op 2 oktober. 

De intenties van de kinderen worden voorgelezen bij de voorbeden. 

 

Kinderkerk tijdens de gezinsvieringen 

Voor de allerkleinsten van 0-5 jaar willen we tijdens de gezinsvieringen een aparte 

kinderkerk aan gaan bieden. Het is dan de bedoeling dat de kinderen voorafgaand aan de 

viering naar het parochiecentrum worden gebracht en na afloop weer worden opgehaald. 

De kinderen krijgen op hun eigen nivo iets inhoudelijks aangeboden op het gebied van 

het geloof middels spel, zang en creatieve activiteit. We zijn hiervoor op zoek naar 

enkele ouders die hier maximaal 4 tot 6 x per jaar op de zondagochtend van 11 tot 12 u. 

aan mee willen helpen. Als we een groepje van ouders kunnen vormen, kunnen we 

hiermee starten tijdens de volgende gezinsviering op 6 november. U kunt zich hiervoor 

aanmelden bij Sandra Hoefnagels (06 28715664) 
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