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Kalender 

Do     17 nov. Studiedag, alle leerlingen vrij 

Groep 8 brengt ’s ochtends een bezoek aan Kempenhorst. 

Vrij    18 nov. Groep 8 ’s middags vrij  

Za     19 nov.  

Zo     20 nov.  

Ma     21 nov.  

Di      22 nov.  

Woe   23 nov. Vergadering van de ouderraad 

Do     24 nov.  

Vrij    25 nov.  

Za     26 nov.  

Zo     27 nov.  

Ma    28 nov.  

Di     29 nov.  

Woe  30 nov.  

Do      1 dec.  Volgende nieuwsbrief 

 
 
Vanuit de directie 
 

Kanjerschool  

Dinsdag 1 november was er een informatieavond voor ouders over de Kanjertraining. 

Tijdens deze avond is uitleg gegeven over wat Kanjertraining inhoudt. 

Alle collega’s volgen de cursus om kanjertrainer te mogen geven. 6 december is de 

tweede cursusdag.                                             

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



Ouderportal Parnassys 

In de laatste nieuwsbrief hebben wij u beloofd dat u de resultaten van de 

methodegebonden toetsen zou kunnen inzien in de ouderportal van Parnassys. Er zijn 

echter problemen met de koppeling naar de uitgever van de taalmethode. Daarom is het 
niet mogelijk deze functie nu al open te zetten.  

Onze excuses voor het ongemak. We houden u uiteraard op de hoogte. 

 Groep 7 Anita en Barend, leesproject  

Informatie avond Voortgezet Onderwijs 

Maandag 7 november is er een informatie avond over het voortgezet onderwijs geweest 

voor de ouders van de groepen 7 en 8. We willen de ouders die zijn geweest hartelijk 

bedanken voor hun komst.  

Voor de ouders die de presentatie nog een keer willen bekijken, kan dit via de volgende 
link: Link naar PowerPoint presentatie 

 

 Groep 7 Anita en Barend, leesproject 
 
 

 

 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-anita-en-bertrand-2016-2017/leesproject.aspx#ad-image-0
http://www.bsdevonder.net/media/156613/ppp-voortgezet-onderwijs.ppt
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-anita-en-bertrand-2016-2017/leesproject.aspx#ad-image-0


Vanuit het team 

 
Vanuit groep 4 

Op de website staan foto’s van de bezoeken van opa’s en oma’s in groep 4 ter 

gelegenheid van de Kinderboekenweek. 

 

Groep 1-2 Lotte en Bregje, meten en maten  

 
Kerstviering 2016 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen, vindt de kerstviering dit jaar plaats 

op donderdag 23 december en draaien we een continurooster tot 14.00uur. We zullen 

starten met een gezellig kerstontbijt en verwachten de kinderen tussen 7.45uur en 

8.00uur op school.  

We hebben enkele vragen ontvangen m.b.t. het overblijven op deze dag en hebben 

hierover contact opgenomen met het overblijfteam. In het jaarbedrag voor vaste 

overblijvers zijn, zoals in de informatie vermeld staat, een aantal incidentele dagen reeds 

in mindering gebracht. Onverwachte dagen als deze zijn dus al verrekend en deze dag 

kan dus ook niet geruild worden tegen een andere dag. 

Meer informatie over de kerstviering volgt binnenkort! 

 

 Groep 1-2 Lotte en Bregje, meten en maten 

 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-lotte-en-bregje-2016-2017/meten-en-maten.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-lotte-en-bregje-2016-2017/meten-en-maten.aspx


Vanuit de bibliotheek 

 
Digitaal lezen 

Is uw kind geen fan van lezen, maar zit hij of zij wel graag op het tablet of achter de 

computer? Misschien laat hij of zij zich wel verleiden tot het lezen van een digitaal boek! 

In 2016 zijn de volgende Kinder Media Awards uitgereikt: 

- Winnaar Media Ukkie Award: Bollo van Landal GreenParks B.V. (interactieve verhaaltjes 

en spelletjes),  

- Winnaar Kameleon: Romeo en Julia van Follow a Muse (app waarin literatuur, klassieke 

muziek en moderne technologie zijn samengebracht), 

- Winnaar Gekko: de app met het starthoofdstuk van Per ongelukt! 

(kinderboekenweekgeschenk van 2015 geschreven door Simon van der Geest. Inderdaad 

de schrijver die 4 november jl. op school is geweest in de groepen 7 en 8!)     

 

 
De bibliotheek heeft een ruime keuze aan e-books voor de jeugd. Alle e-book titels zijn te 

vinden via onderstaande site: 

http://www.bibliotheek.nl/e-books/jeugd-en-jongeren.html 

Kent u de luisterbiebapp al? Ook een fijne app om kinderen die niet graag zelf lezen toch 

in aanraking te brengen met mooie boeken. De boeken in de app kunt u ook lenen in de 

bibliotheek (niet alle titels zijn op de schoolbibliotheek aanwezig!). U kunt met het 

papieren boek uw kind tijdens het luisteren mee laten lezen. 
http://www.bibliotheek.nl/luisterboeken.html  

 
 

Van buiten de school 
 

 
MasterChef  

Haal het beste uit jezelf, word teen 

topbakker en ontwikkel je vaardigheden: 

oog voor detail, teamgeest, orde, sterkte… 

 

voor meisjes van 8-12 jaar   

 

 

Iedere woensdag 

15:30-17:30uur 

€ 5,- per keer 

 

In Europrof 

Tilburgseweg 54 

5066 BV Moergestel 

013-5132265 

Ria van der Oever 

http://www.bibliotheek.nl/e-books/jeugd-en-jongeren.html
http://www.bibliotheek.nl/luisterboeken.html


Op de website 
Groep 7 Anita en Bertrand: Leesproject 

Groep 7 Anita en Bertrand: Herdenking WO II 

Groep 7 Anita en Bertrand: Verslag WOII 

Groep 1-2 Lotte en Bregje: Meten en maten 

Power Point Presentatie voortgezet onderwijs: Link naar PowerPoint presentatie 

 

 

  
Groep 7 Anita en Bertrand, Herdenking WOII 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-anita-en-bertrand-2016-2017/leesproject.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-anita-en-bertrand-2016-2017/herdenking-woii.aspx
http://www.bsdevonder.net/media/156598/verslag-woii.pdf
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-lotte-en-bregje-2016-2017/meten-en-maten.aspx
http://www.bsdevonder.net/media/156613/ppp-voortgezet-onderwijs.ppt
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-anita-en-bertrand-2016-2017/herdenking-woii.aspx

