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Kalender 

Do   19 jan.  

Vrij   20 jan.  

Za     21 jan.  

Zo   22 jan.  

Ma 23 jan. Start Citoweek 1 

Di 24 jan.  

Woe 25 jan.  

Do 26 jan. Mad Science-show 

Vrij 27 jan.  

Za 28 jan.  

Zo     29 jan.  

Ma 30 jan. Start Citoweek 2 

Di 31 jan.  

Woe 1 febr.  

Do 2 febr. Volgende nieuwsbrief 

 
Vanuit de directie 

 
Mag ik me even voorstellen 

Sinds maandag 9 januari zult u een nieuw gezicht op de 

Vonder tegenkomen; vanaf die dag kom ik namelijk als 

waarnemend directeur het team van de Vonder versterken. 

De afgelopen 12 jaar ben ik werkzaam geweest op 

basisschool de Molenhoek in Oisterwijk. Hier heb ik als 

groepsleerkracht in verschillende groepen gewerkt, 

waaronder groep 3, en de groepen 6 tot en met 8; 

voornamelijk ben ik werkzaam geweest in de bovenbouw. 

Het laatste jaar was ik tevens lid van het managementteam 

op de Molenhoek. 

 

Door Jeanne de Gruijter en Jeroen Zeeuwen, de uitvoerend 

bestuurder van Stichting Boom, ben ik kort vóór de kerstvakantie benaderd voor deze 

functie op de Vonder. Aangezien Jeanne nog onvoldoende is hersteld om haar 

werkzaamheden weer volledig op te pakken, zal ik Jeanne ondersteunen bij haar 

werkzaamheden. Ik zie deze mogelijkheid als een uitdaging en zal me dan ook inzetten 

om op de Vonder de taak een goede invulling te geven.  

 



Ik zal vanaf nu uw aanspreekpunt zijn indien u vragen heeft voor de directie. Schroom 

dan ook niet om bij me binnen te lopen in het kantoor op de eerste verdieping; de deur 

staat voor u open.  

 

Eelko van Leest 

 

 Groep 8 Marscha: foto’s proefjes 

 

Zwangerschapsverlof juffrouw Jeske en terugkomst juffrouw Nicky 

Juffrouw Jeske zal vanaf 28 januari gaan genieten van haar zwangerschapsverlof. Dit 

betekent dat er op de dinsdag en woensdag voor langere tijd vervanging nodig is in 

groep 4. Deze vervanging zal opgevuld worden door Juffrouw Kim Zembowicz; op dit 

moment vervangt zij al voor langere tijd enkele dagen in groep 8. Door de inzet van 

juffrouw Kim in groep 4 ontstaat er in die groep de gewenste rust en duidelijkheid. Juf 

Kristel zal ondersteunende werkzaamheden blijven verrichten in groep 4 in haar 

reïntegratietraject.  

 

Op 14 februari zal juffrouw Nicky weer terugkomen van haar zwangerschapsverlof. Zij zal 

werkzaam zijn op de maandag en dinsdag. Juffrouw Nicky zal op maandag en dinsdag 

groep 8 voor haar rekening gaan nemen. Op dit moment werkt juffrouw Marscha nog niet 

volledig. Vanaf het moment dat juffrouw  Marscha weer volledig werkzaam is, zal zij op 

de maandagen zelf groep 8 gaan draaien. Vanaf dat moment zal juffrouw Nicky de 

compensatieverloven van meester Thijs en juffrouw Chantal gaan opvullen.  

 

De plaatjes in de groepen 4 en 8 zien er vanaf 28 januari als volgt uit: 

 

Groep 4      Groep 8 

Ma Juf Kim Cuijpers + Juf Kristel  Ma Juf Nicky (op termijn: Juf Marscha) 

Di Juf Kim Zembowicz  Di Juf Nicky 

Woe Juf Kim Zembowicz  Woe Juf Marscha 

Don Juf Kim Cuijpers  Don Juf Kim & Juf Marscha  
(Juf Kim ondersteunt zolang nodig) 

Vrij Juf Kim Cuijpers + Juf Kristel   Vrij Juf Kim & Juf Marscha  
(Juf Kim ondersteunt zolang nodig) 

 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-marscha-2016-2017/fotos-proefjes.aspx#ad-image-0


Groep 8 Marscha: foto’s Kerst 2016  

 

Mad Science: donderdag 26 januari 

Het is bijna zover. De showmaster-professor van Mad Science is al in rep en roer. Alle 

proefjes en experimenten worden ingepakt. De inschrijfformulieren zijn ingepakt. Niks 

vergeten? Alles is in kannen en kruiken. Nu de belangrijkste vraag: "Zijn de kinderen, de 

meesters en de juffen van De Vonder er ook klaar voor?" 
 
Op  donderdag 26 januari komt de professor van Mad Science onze kant op. Op die dag 

zullen de kinderen uit alle groepen een spetterende show te zien krijgen waar de 

wonderlijke wetenschappelijke en technische trucs om de oren zullen vliegen. Na de 

show zullen de kinderen een inschrijfformulier krijgen waarmee zij ingeschreven kunnen 

worden voor het naschoolse aanbod van Mad Science. Er is een passend aanbod voor de 

kinderen uit de groepen 1 tot en met 3. En een aanbod voor de kinderen uit de groepen 

4 tot en met 8.  
 

 Groepen 8 Marscha en Joyce Foto's bezoek Kempenhorst 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-marscha-2016-2017/fotos-kerst.aspx#ad-image-0
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-joyce-2016-2017/foto%E2%80%99s-bezoek-kempenhorst.aspx#ad-image-0


 

Vanuit het team 
 

Ouderportal. 

Omdat we de komende weken weer de Cito’s af gaan nemen in de groepen 3 tot en met 

8 gaan we in de ouderportal tijdelijk de mogelijkheid afsluiten om de Cito-resultaten in te 

zien. Dit omdat nieuwe resultaten eerst geanalyseerd moeten worden door de 

groepsleerkracht en besproken worden met de IB-érs voordat deze gecommuniceerd 

worden met de ouders. Op de dag dat uw kind het rapport mee naar huis krijgt, heeft u 

ook weer toegang tot de Cito-uitslagen van uw kind. 

 

  
Groepen 8 Marscha en Joyce: tentoonstelling “voor altijd jong” 

 

Kanjertraining. 

Zoals u al waarschijnlijk weet zijn we dit schooljaar bezig om Kanjertraining te geven in 

alle groepen van onze school. Omdat we als Kanjerschool verder willen is het erg 

belangrijk dat ook de overblijfouders, de BSO en de Peuterspeelzaal daarbij worden 

betrokken. Donderdag 19 januari krijgen de overblijfouders daarom een korte training in 

de Kanjerprincipes. Op dinsdag 7 februari krijgen de medewerkers van de 

peuterspeelzaal en de BSO ook hun training in de kanjerprincipes. Het streven is tot één 

pedagogische aanpak te komen binnen de hele brede school Moergestel. 

 

Groep 1-2 

We zijn al weer gestart met ons 3de thema van dit jaar. "Wat wil je worden?" is de titel 

deze keer. Kinderen zijn vaak bekend met beroepen van de ouders en familie. Kleuters 

zijn vanuit zichzelf nieuwsgierig en willen graag van alles ontdekken en weten. 

We willen ze vooral veel plezier laten beleven en bewust met beroepen in aanraking laten 

komen. Ook deze keer gaan ouders ons thema-lokaal inrichten.  

Hiervoor zijn we op zoek naar verkleedkleren. Bijvoorbeeld van de carnaval die niet meer 

passen. Maar ook andere zaken die te maken hebben met beroepen: posters, foto’s etc 

zijn van harte welkom.  

 

Als u wat voor ons heeft, graag afgeven bij juffen Majella en Elly. 

Bij voorbaat dank!   

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-joyce-2016-2017/fotos-tenstoonstelling-voor-altijd-jong.aspx#ad-image-0


 

 Groepen 8 Marscha en Joyce: schoolkamp  

 

Vanuit de bibliotheek 
 

Series lezen 

Series lezen is goed, want vindt je kind het eerste boek uit de serie leuk? Dan wil het 

vast de andere boeken ook lezen! Hieronder een paar mooie series voor de verschillende 

leerjaren die in de collectie van de schoolbibliotheek aanwezig zijn. 

 

Groep 1-2: 

 

Groep 3-4-5:  

 

Groep 6-7-8: 

 

Kikker 

Haas en mol 

Hennie de Heks 

Tip de muis 

Agent en boef 

Balotje 

Elmer 

De gruffalo 

Kijk- en zoekboeken 

Dolfje Weerwolfje 

Mijn hamster is een 

(superster) 

Floor 

Koen kampioen 

Mees Kees 

Heksje Lilly 

Stinkbom en Ketchupkop 

Superjuffie 

De voetbalgoden 

Het leven van een loser 

De boomhut 

Geronimo Stilton/Thea 

Stilton 

Dummie de Mummie 

I love hockey 

Lena Lijstje 

Nurdius Maximus 

Bakkerij Bliss 

Groepen 8 Marscha en Joyce: schoolkamp  

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-joyce-2016-2017/foto%E2%80%99s-kamp.aspx#ad-image-0
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Voorleesfeest en Nationale Voorleesdagen 

 

 

 
 

         

Voorleesfeest in Tiliander 
Hazeltje leest voor 

Tijdens de voorleesvoorstelling 

‘Raad eens hoeveel ik van je hou’ 
 

 

29 januari 2017 - Tiliander in Oisterwijk om 10:30 uur  

 

De voorstelling is voor kinderen van 2 tot 6 jaar en is gebaseerd op de bekende ‘Raad 

eens hoeveel ik van je hou’-boeken van Sam McBratney. In deze speciale 

voorleesvoorstelling leest een acteur met een pop de boeken voor. Zo lijkt het net of 

Hazeltje zijn eigen verhalen vertelt. De acteur leest twee boeken voor. Tot aan de maan 

en terug en Hazeltje en Grote Haas houden vreselijk veel van elkaar. Maar hoeveel 

precies, dat is niet makkelijk te meten! Tijdens de lente, zomer, herfst en winter probeert 

Hazeltje iets héél belangrijks te vertellen aan Grote Haas: ‘Raad eens hoeveel ik van je 

hou?’ Na dit avontuur heeft Hazeltje slaap en legt Grote Haas hem voorzichtig in zijn 

bedje van varens. En terwijl Grote Haas dicht naast Hazeltje gaat liggen fluistert hij: ‘Ik 

hou van jou helemaal tot aan de maan… en terug!’ Hoe hij dat doet, dat hoor je hier!  

 

Theater Terra maakt al 40 jaar familievoorstellingen en musicals die te zien zijn in de 

Nederlandse en Vlaamse schouwburgen. 

 

Voor meer informatie en tickets: 

http://www.tiliander.com/agenda/hazeltje-leest-voor-raad-eens-hoeveel-ik-van-je-hou 

 

 

 

 

http://www.tiliander.com/agenda/hazeltje-leest-voor-raad-eens-hoeveel-ik-van-je-hou


 
 

Voorleesfeest in de bibliotheek Oisterwijk 
met het prentenboek van het jaar 

‘de kleine walvis’ 
 
Het heeft gestormd. Dan spoelen er dingen aan op het strand. Boy gaat op onderzoek uit 

en vindt… een walvis op het strand! Hij neemt hem mee, maar hoe verzorg je een 

walvis? En kun je die eigenlijk wel houden…?  

 

Kim de Jong leest voor uit het prentenboek van het jaar ‘de kleine walvis’ van Benji 

Davies. Voorlezen, liedjes, versjes: ingrediënten voor een gezellige ochtend! 

Voor peuters, kleuters en hun (groot)ouders. 

De toegang is gratis. 

 

Voor alle peuters en kleuters staat na de voorstelling een heerlijk ontbijt klaar. 
 

Woensdag 25 januari 2017 van 9.30 uur tot 10.30 uur. 

Vingerpoppetje van de kleine walvis cadeau! 

Kinderen tot 6 jaar die in deze periode, natuurlijk gratis, lid worden van de bieb, krijgen 

(zolang de voorraad strekt) een leuk vingerpoppetje cadeau! De medewerkers maken 

ouders en kinderen graag wegwijs en hebben altijd wel een leuke tip, afgestemd op de 
interesses van het (individuele) kind. Voorlezen maakt van kleintjes grote lezers!  

Peuterquiz 

Doe tijdens de Nationale Voorleesdagen mee met de peuterquiz rond de 10 mooiste 

prentenboeken van het jaar en maak kans op een mooie prijs. 

 

Bibliotheek Oisterwijk is gevestigd in Cultuurcentrum Tiliander 

Spoorlaan 82e 

Oisterwijk 

 

Graag aanmelden voor het voorleesontbijt: marjaschaapveld@bibliotheekmb.nl 

 

 

 
 

 
 

mailto:marjaschaapveld@bibliotheekmb.nl


 

Vanuit de MR 
 

Wij zoeken een ouder als nieuw MR-lid! 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Dit jaar heeft de MR gewerkt aan verschillende beleidsstukken en zaken voor de Brede 

School Moergestel. Dit is goed verlopen en we kunnen terugkijken op een productief jaar. 

 

De huidige MR bestaat uit: 

Personeel: Joyce van Mestrum, Jamy Heslenfeld, Anne Rasenberg en Chantal van 

Dommelen. 

Ouders: Jos Hoefnagels, Nanette Lapien en Esther Vriens. 

 

Een aantal leden hebben kenbaar gemaakt, dat ze willen stoppen. Dat zijn van de 

personeelsgeleding: Jamy Heslenfeld en Joyce Mestrum. Vanuit het personeel zijn 

Chantal van Dommelen en Anne Rasenberg al aangesloten en gaan we op zoek naar nog 

iemand om de MR te versterken.  

Voor de oudergeleding heeft Jos Hoefnagels te kennen gegeven dat hij wil stoppen. 

Hiervoor zoeken wij vervanging onder de ouders van BS De Vonder. 

 

Een MR kan alleen goed functioneren als er voldoende leden zijn, die deze klus willen 

klaren. Vindt U het belangrijk om de school van uw kind beter te leren kennen en 

zeggenschap te krijgen over verschillende zaken die de school aangaan, dan is het nu uw 

kans om lid te worden van de MR. 

 

 Wilt u meer weten over wat de MR allemaal doet, dan kunt u in de schoolgids op 

de website lezen wat het precies inhoudt. 

 Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die stellen aan een van de leden. 

 Wilt u een keer een MR vergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom. 

 

U kunt zich per email aanmelden bij de voorzitter:  

esther@vriensgroep.nl  

 

De MR van BS De Vonder 

 

 Groep 8 Joyce: surprise 
 

mailto:esther@vriensgroep.nl
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-joyce-2016-2017/foto%E2%80%99s-surprise.aspx#ad-image-0


 

 
Van buiten de school 
 
Kennismakingsavond Vrijeschool voor ouders en kinderen van groep 7 en 8 

Een vrijeschool in oprichting voor VMBO, HAVO en VWO, nodigt jou uit! Wil je ontdekken 

en ervaren wat deze school jou te bieden heeft? Je bent welkom op 1 februari vanaf 

19:30 in de bibliotheek Oirschot. De bijeenkomst duurt ongeveer tot 21:30 uur.  

 
Op de website 
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Groep 8 Joyce: Mannequin Challenge  

Groep 5-6 Thijs: Surprise 

 

 Groep 5-6 Thijs, surprise 
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