
 
 

Nieuwsbrief nr.3 
6 oktober 2016 

 

 
Vanuit de directie 
Directeur afwezig 
Tot de herfstvakantie zal onze directeur Jeanne de Gruijter afwezig zijn in verband met 

gezondheidsproblemen. Voor uw vragen kunt u terecht bij de plaatsvervangend directeur 

Barend Doedee. 
 

Parnassys 
We willen op de Vonder graag alle mail naar ouders via ons administratie systeem 

parnassys verzenden. Helaas blijkt dat nog niet alle ouders hun gegevens hebben 

aangepast. Niet alle email adressen kloppen. Via een testmail hebben we dit 
uitgeprobeerd. Zou u zo vriendelijk willen zijn dit te controleren? Mocht u niet kunnen 

inloggen dan kunt u daarvoor  terecht bij Barend Doedee. 

 

 Groep 7 Anne, fruithap maken 
 

Studiedag 6 oktober 
Vandaag, 6 oktober, is er een studiedag voor alle leerkrachten. Het hele team van de 
Vonder krijgt scholing in Kanjertraining. Kanjertraining is een methode voor sociaal 

emotionele ontwikkeling. Op deze manier hopen we de sfeer in de groepen te verbeteren 

en pestgedrag te voorkomen. Op de studiedag van dinsdag 6 december wordt het tweede 

deel van deze cursus behandeld. Het overblijfteam van de Vonder krijgt ook scholing 
Kanjertraining zodat we in het aanspreken van de  kinderen op één lijn zitten. 
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Kalender 

Do    6 okt. Studiedag alle kinderen vrij 

Vrij   7 okt.  

Za    8 okt.  

Zo    9 okt.  

Ma   10 okt.  

Di    11 okt.  

Woe 12 okt.  

Do    13 okt.  

Vrij   14 okt.  

Za    15 okt.  

Zo    16 okt.  

Ma    17 okt.  

Di     18 okt.  

Woe  19 okt.  

Do    20 okt.  

 
Vanuit de groepen 
Groep 5 gaat fietsen! 
Vanaf dinsdag 1 november gaat groep 5 op de fiets naar de gymles. 
De voornaamste reden om te gaan fietsen is de reistijd. We houden nu lekker veel 'gym 

tijd' over! 

Dus graag iedere dinsdag een fiets mee! 
 
Vanuit de ouderraad 
Kledinginzameling  
Op maandag 7 november en  houden wij weer een  

kledinginzameling. De opbrengst komt ten goede aan activiteiten voor de kinderen van  
onze school. U kunt uw oude kleding in gesloten zakken in de school onder de trap bij de  

hoofdingang zetten. En dit kan vanaf woensdag 2 november. Alvast hartelijk dank voor 

uw medewerking. 

 

 Groep 7 Anne, fruithap maken 
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Vanuit de bibliotheek 
 

 
 

 

 

En de winnaar is... Gips! 
Gisteravond tijdens het kinderboekenbal heeft schrijfster Anna Woltz voor haar boek Gips 

de gouden griffel 2016 gewonnen! 

 

                       
 

Lees hier het artikel dat verscheen in de Volkskrant: 

http://www.volkskrant.nl/boeken/anna-woltz-wint-gouden-griffel-2016~a4389256/ 
De Kinderboekenweek 2016 is vandaag officieel van start gegaan. Lees hier alles wat je 

weten wilt over de Kinderboekenweek: 

http://www.kinderboekenweek.nl/ 

Ook op De Vonder vieren we de Kinderboekenweek, met een feestelijke opening, 
boekproeverijen, workshops, voorleesactiviteiten, knutselpartijen, een boekenmarkt en 

nog veel meer!  

Uiteraard mag de link naar het Kinderen-voor-kinderen liedje (inclusief leuk dansje!) niet 

ontbreken: 
https://www.youtube.com/watch?v=pVs8gFM-kjE 

Heel veel plezier gewenst tijdens de Kinderboekenweek 2016! 

 

 

Nieuws vanuit de parochie 
 
Vormselvoorbereiding 2016-2017 

De parochie St. Jozef start in december met de voorbereiding van het H. Vormsel voor 

alle kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk. De Vormselvoorbereiding zal plaats 

vinden in het dorp waar u woont. De Vormselviering vindt voor alle kinderen uit de 
parochie voor het eerste jaar centraal plaats: op zaterdag 25 maart 2017 om 19 uur in 

de St. Petruskerk in Oisterwijk. 

Kinderen in de leeftijd van 11/12 jaar en die het komend schooljaar in groep 8 zitten, zijn 

van harte welkom deel te nemen. Ook jongeren die al naar het voortgezet onderwijs 
gaan mogen meedoen aan het project om hun H. Vormsel te kunnen ontvangen. Alle 

kinderen die vier jaar geleden hun eerste H. Communie hebben gedaan in onze parochie, 

hebben deze week een persoonlijke uitnodiging ontvangen via school of via de post.  

http://www.volkskrant.nl/boeken/anna-woltz-wint-gouden-griffel-2016~a4389256/
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U bent samen met uw kind van harte welkom op de informatieavond waar wij u 

informatie zullen geven over het Vormselproject, het verloop van de voorbereidingen en 

over de Vormselviering zelf. 

Deze algemene informatieavond vindt plaats op: Dinsdag 1 november a.s. om 20.00 uur. 
Locatie: parochiecentrum van de St. Petruskerk, Kerkstraat 95A Oisterwijk.  

U kunt zich aanmelden voor de informatieavond via vormsel@jozef-parochie.nl 

Contactpersoon voor Moergestel: Dorris Rijnen (dorris.rijnen@jozef-parochie.nl) 

 

 
 

 

Op de website 

 
Groep 7 Anne: Fruithap maken 
Groep 4 Jeske en Kim: Popcorn maken 
 

 Groep 4 Jeske en Kim, popcorn maken 
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