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Kalender 

Do    20 okt.  

Vrij   21 okt.  

Za    22 okt.  

Zo    23 okt. 13.00 uur Viering bevrijding Moergestel  

Ma   24 okt. Herfstvakantie 

Di    25 okt. Herfstvakantie 

Woe 26 okt. Herfstvakantie 

Do    27 okt. Herfstvakantie 

Vrij   28 okt. Herfstvakantie 

Za    29 okt.  

Zo    30 okt.  

Ma    31 okt. Hoofdluiscontrole 

Di     1 nov. Informatie ouderavond Kanjertraining 

Woe  2 nov.  

Do    3 nov. Volgende nieuwsbrief 

 

 
Vanuit de directie 
 
Herfstvakantie 

De school is vanwege de herfstvakantie gesloten van 24 oktober tot en met 28 oktober. 
Het team van de Vonder wenst alle leerlingen en hun ouders een hele fijne 

herfstvakantie! 

 

Fietsen op slot in de stalling 

Regelmatig staan de fietsen in de fietsenstalling niet op slot. We willen u vragen om 
hierover afspraken te maken met uw kinderen. Vanuit het gebouw is er geen controle op 

de fietsenstalling en het zou jammer zijn als er fietsen gemist worden. 

 

Kerstviering 
De Kerstwerkgroep is bij elkaar geweest en heeft besloten om met alle groepen het 

Kerstfeest te vieren op donderdag 22 december. Op deze dag is er een continue rooster. 

Dat wil zeggen dat de kinderen in de ochtend naar school komen en dat alle leerlingen 

overblijven tussen de middag. De Kerstvakantie begint dan op deze donderdagmiddag 
voor alle leerlingen om 14.00 uur. Meer informatie over de kerstviering volgt later. 



 
Groep 4 Jeske en Kristel; opa’s en oma’s op de koffie 

 
Ouder informatieavond Kanjertraining 1 november 

Zoals u al in een eerdere nieuwsbrief hebt kunnen lezen zijn we als school bezig om 

Kanjerschool te worden. Afgelopen week hebt U een uitnodiging van uw kind ontvangen 

met betrekking tot de ouderavond op dinsdagavond 1 november van 19.45 tot 21.15. Op 
deze avond wordt door Sabine Louweren uitgelegd wat de kanjerprincipes zijn en wat het 

verder allemaal inhoudt. U krijgt dus tekst en uitleg en hebt de gelegenheid vragen te 

stellen. 

De informatieavond vindt plaats op het leerplein van de bovenbouw en vanaf 19.30 bent 

u van harte welkom.  

Na de herfstvakantie beginnen in de groepen namelijk ook de Kanjertrainingen. 

Onderstaand hebt U alvast een overzicht waarnaar de kanjertraining streeft. 

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer 

in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is in 
1996 begonnen als een ouder-kindtraining. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een 

volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en streven we de volgende 

doelen na. 

 Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 
 Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 

 Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere 

conflicten. 

 Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. 
 Leren om verantwoordelijkheid te nemen. 

 Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.  

De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi als effectief. Kanjertraining 

wordt ingezet met goede aanwijzingen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale 

vaardigheden. De Kanjertraining is in feite dan ook meer dan alleen een methode, het 
vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. Kanjertraining helpt 

leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. Gaat er dan nooit meer 

iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan 

wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die 
goed zijn voor alle partijen. Van scholen met Kanjertraining ervaring horen we dat 

kinderen zich veiliger voelen op school en dat vragen en opmerkingen van ouders serieus 

worden opgepakt. 
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Bevrijding Moergestel 

Aanstaande zondag Herdenking Oorlog en Bevrijding van Moergestel 

In de groepen 7 is de afgelopen weken bij het vak wereldoriëntatie flink gewerkt aan het 

thema Herdenking Oorlog en Bevrijding van Moergestel. Dit als voorbereiding van de 
herdenking aanstaande zondag. 

Afgelopen donderdagmiddag verzorgde Noud Smits een gastles rond oorlog en 

bevrijding. De kinderen kregen bij de foto’s uit die tijd  een boeiende uitleg over wat zich 

zoal tijdens de oorlog en bevrijding in Moergestel heeft afgespeeld. 
De veteranen en deelnemers aan vredesmissies Jack de Laat en Dennis van Gorp gingen 

met de kinderen aan het werk rondom het thema “Vrijheid”. De resultaten hiervan en de 

door de kinderen in groepjes gemaakte tentoonstelling over de oorlog en de bevrijding 

zijn zondag na de herdenking te bekijken in Den Boogaard. 
De bijeenkomst en herdenking in de kerk begint om 13.00 uur. Na de dienst worden bij 

het monument van Generaal Colin Muir Barber bij de Reusel als eerbetoon aan de 

bevrijders onder andere kransen gelegd. 

Iedereen is bij de herdenkingsbijeenkomst van harte welkom. 

  

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 



Vanuit de groepen 
Bedoeld voor -de ouders van-  al onze (Elly, Majella, Lotte, Bregje, Helga) 

oudste kleuters: 

 
De herfstvakantie waait alweer aan! 

We hebben enkele ouders alweer horen zeggen/vragen: “Ze gaan nu toch weer alléén 

naar binnen toe?” 

Inderdaad… Net zoals vorig schooljaar willen we vanaf dit moment graag, dat uw oudste 

kleuter zelfstandig naar binnen komt. 
 

Dat betekent dus, dat we u vragen om vanaf nu, buiten (het groepslokaal) afscheid  van 

uw zoon/dochter te nemen. 

*In de eerste plaats, om in toenemende mate de zelfstandigheid van uw kind te 
vergroten 

(Uw zoon/dochter kan inmiddels gerust zélf de fruitspullen op de juiste plaats leggen en 

de jas ophangen…); 

*In de tweede plaats, om wat meer rust te krijgen bij het binnenkomen ’s morgens: 
  Iets wat alle kleuters ten goede komt. 

 

Misschien overbodig om op te merken, maar tóch:  Is er écht iets, waarover u ’s morgens de 

leerkracht –kort- moet inlichten, dan is hiertoe uiteraard de gelegenheid. 

Voor zaken die minder/niet dringend zijn, vragen we u op een ander moment de leerkracht 

aan te spreken of een afspraak te maken. 

Groep 4 Jeske en Kristel; opa’s en oma’s op de koffie  
 

Afsluiting Thema in de groepen 1-2 
De kinderen van groep 1-2 zijn vanaf het begin van het schooljaar tot aan de 

herfstvakantie bezig geweest met het thema: "Mijn lijf en dat van jou" 

Wij hebben daar met zijn allen van genoten en je kunt wel zeggen dat we elkaar nu goed 

beginnen te kennen. Je ziet ook allerlei nieuwe contacten ontstaan.  

Ons thema hebben we nu afgesloten met een bezoek van onze eigen Patrick en met een 

bezoek van Wendy van "Renske met wielen".  Deze twee bezoeken waren echt de moeite 

waard en we hebben er erg veel van geleerd. Als u wilt kunt u eens op de site kijken van 

Wendy.   

Namelijk www.renskemetwielen@info.  
Ook hebben we enkele foto's op de website geplaatst.  
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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. 

Bezoek van Patrick en Wendy  
 

 
Vanuit de bibliotheek 
 
 

 
 

 

 
Digitaal lezen 

Er verschijnen steeds meer leuke e-books, multimediale boeken en boeken-apps voor 

kinderen. Een e-book kan voor bijvoorbeeld dyslectische kinderen een uitkomst zijn, 

omdat het lettertype vergroot kan worden, wat het lezen vergemakkelijkt en dus leuker 
maakt. De ontwikkelaars van apps doen hun best om leuke extra’s toe te voegen, zoals 

geluidseffecten, animaties, spelletjes. Daar waar deze extra’s goed aansluiten op het 

verhaal, komen ze de leeservaring en het verhaalbegrip het meest ten goede. Een hulp 

bij het vinden van goede apps is bijvoorbeeld mediasmarties. 
Voor kinderen die niet zo graag lezen kan het lezen op een iPad of smartphone het 

leesplezier een welverdiende boost geven. Maar ook voor boekenwurmen kan een digitale 

variant van een papieren boek een hartstikke leuke afwisseling zijn. Via de appstore vind 

je veel boekenapps, en via de bibliotheek kun je veel e-books downloaden. Bekijk hier 
het aanbod van de bibliotheek en maak eventueel meteen een gratis jeugdaccount aan. 

Voor boekenapps moet je soms betalen. Hieronder vind je drie voorbeelden van goede 

gratis boekenapps: We hebben er een geitje bij, Freddie wil worst en Per ongelukt!. Deze 

laatste app won dit jaar de Gekko, de prijs voor de beste interactieve spin-off van een 

kinderboek. 
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Oproep: Word vrijwilliger van de Schoolbieb! 

De Bibliotheek van De Vonder is op zoek naar vrijwilligers. Lijkt het je leuk om een aantal 

middagen per maand ons gezellige team te komen versterken, laat dat dan aub weten. 

Onze vrijwilligers geven je graag wat meer informatie.  
 

Bezoek van Patrick en Wendy 

 

 
Nieuws vanuit de parochie 
Schoenendoosactie 

Deze week gaan we weer van start met de jaarlijkse schoenendoosactie. De bedoeling is 

dat kinderen (volwassenen mogen ook meedoen!!) een schoenendoos versieren én vullen 
met allerlei bruikbare en leuke spullen, voor een kind ergens anders op de wereld. De 

schoenendozen gaan dit jaar naar landen in West Afrika, Oost Europe en het Midden 

Oosten. 

De Actiefolders waarin precies staat wat de bedoeling is, zijn verkrijgbaar bij: 
basisschool de Vonder (op het tafeltje bij de ingang van de school), de kerk, slagerij 

Ketelaars, Novy-van Wezel en Park Stanislaus. Per schoenendoos wordt een bijdrage 

gevraagd van 5 euro voor transport- en organisatiekosten. Het geld kan in een envelop 

gedaan worden en met een elastiek vastgemaakt aan de schoenendoos.  
De schoenendozen kunnen ingeleverd worden tijdens de gezinsviering van 

zondag 6 november om 11 uur in de kerk en bij het parochiecentrum tijdens de 

openingstijden (ma, di, do. en vr. 10-12 u) t/m vrijdag 4 november. 

 

Kindercatechese: kinderclub St. Jozef 
In november van dit jaar gaan we van start met een doorlopende geloofsvorming voor 

kinderen van 7 t/m 12 jaar. Kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk kunnen mee 

doen door lid te worden van “kinderclub St. Jozef”. Ook als een kind geen Communie 

of Vormsel heeft gedaan is hij of zij van harte welkom. De kosten bedragen 15 euro per 
kind per jaar voor de aanschaf van een werkboek en andere materialen. 

De catechese wordt gegeven middels het project “Het licht op ons pad”. De 

bijeenkomsten vinden 1x per maand plaats op woensdagavond van 18.00 – 19.30 

uur in de H. Joanneskerk, Lind 52 te Oisterwijk, op de volgende data: 9 nov. 2016, 7 
dec. 2016, 4 jan. 2017, 1 febr. 2017,  8 maart 2017, 12 april 2017, 10 mei 2017, 

7 juni 2017, 5 juli 2017 

Tijdens de bijeenkomsten worden de kinderen gesplitst in twee leeftijdsgroepen van 7-9 

jaar en van 10-12 jaar. U kunt uw kind opgeven via het aanmeldingsformulier dat u kunt 

vinden op de website van de parochie: www.jozef-parochie.nl 
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Vanuit de gemeente 

Verkeerssituatie 

In week 43 t/m 45 is de aansluiting van ’t Vunderke op de Kloosterlaan afgesloten. 

Het is het beste dat Schoolkinderen die vanuit ’t Vunderke komen dan alleen via het pad 
achterlangs naar school lopen, anders moeten ze twee keer oversteken.  

In week 44 is ook het Rootven afgesloten, er is dan een omleiding via de Kloosterlaan, zal het 
dus wat drukker zijn met verkeer.  
 

Bezoek van Patrick en Wendy  
 

 

 

 

Op de website 

 
Groep 4 Jeske en Kim: Opa's en oma's op de koffie 

Groep 7 Anita en Bertrand: Herdenking Tweede Wereldoorlog 

Groep 7 Anita en Bertrand: Herdenking Oorlog en Bevrijding van Moergestel 

Groep 1-2 Majella en Elly: Bezoek van Patrick en Wendy 
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