
 
 

 

Nieuwsbrief nr.11 
2 februari 2017 

 
 
Kalender 

Do   2 febr.  

Vrij   3 febr.   

Za     4 febr.  

Zo   5 febr.   

Ma 6 febr. Studiedag: alle leerlingen vrij / Ouderavond instroomgroep 19.00 -

20.00 uur 

Di 7 febr.  

Woe 8 febr.  

Do 9 febr.  

Vrij 10 febr. Juffrouw Chantal jarig 

Za 11 febr.  

Zo     12 febr. Juffrouw Kim C. jarig 

Ma 13 febr. Vanaf vandaag intekenen voor een oudergesprek 

Di 14 febr. Rapport 1 mee 

Woe 15 febr.  

Do 16 febr. Volgende nieuwsbrief 

 
Vanuit de directie 
 
Rapporten en oudergesprekken 

Alle leerlingen brengen op 14 februari hun rapport mee naar huis. 

U kunt vanaf maandag 13 februari intekenen voor een oudergesprek.  

De lijsten hangen vanaf die dag in de gang beneden naast de speelzaal. 

 

 Groep 5 Jamy: Griezelfeest juf Jamy 

 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-5-jamy-2016-2017/griezelfeest-juf-jamy.aspx


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 opzoek 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 5 Jamy: Griezelfeest juf Jamy 

 

Ouderavond instroomgroep 

Op maandag 6 februari nodigen wij de ouders van de kinderen in de instroomgroep van 

harte uit voor een informatiemoment op de Vonder. Van 19.00 uur tot 20.00 uur 

vertellen wij u, in het klaslokaal van de instromers, graag iets over het onderwijs op de 

Vonder en bieden we u tevens de gelegenheid om uw vragen te stellen. Tevens kunt u 

kennismaken met de groepsleerkracht Marieke Jansen. Ook de ouders van de kinderen 

die nog moeten gaan starten in deze groep zijn van harte uitgenodigd. Wij zorgen dat de 

koffie en thee voor u klaarstaat!  

 

mailto:esther@vriensgroep.nl
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-5-jamy-2016-2017/griezelfeest-juf-jamy.aspx


Jumbo-actie en belijning schoolplein 

Zoals u wellicht weet is er een geweldig bedrag bij elkaar gespaard met de Jumbo-actie. 

Daar zijn inmiddels hele mooie spullen voor besteld die bedoeld zijn voor het gebruik 

binnen. Deze spullen komen vanuit de verschillende leveranciers langzaamaan binnen. 

Zodra alles binnen is zal het verdeeld worden over de groepen en de leerpleinen. We 

houden u hiervan op de hoogte. 

 

Alweer langer geleden is er door middel van de Bingo-actie een mooi bedrag opgehaald 

voor de belijning op het speelplein. Inmiddels is de opdracht gegeven om de belijning 

aan te brengen. Zo zullen er onder andere vier spelvakken, een basketbalveld, een 

voetbalveld en afstandslijnen voor de werppalen aangebracht gaan worden. Voor het 

aanbrengen van de belijning moet de ondergrond goed droog zijn en daarnaast moet het 

gedurende wat langere tijd droog weer zijn. Hopelijk kunnen de lijnen in het voorjaar 

aangebracht worden.  

 

Ontvangen of afmelden nieuwsbrief 

U kunt, wanneer uw mailadres is veranderd, dit zelf onderaan de nieuwsbrief veranderen. 

Zo blijft u de nieuwsbrief toch ontvangen. Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen 

wanneer uw kind van school af gaat, kunt u zich onderaan de nieuwsbrief ook afmelden.   

 

 Groep 5 Jamy: Op bezoek bij de boer 

 

Vanuit het team 
 

Hallo! Mag ik me even voorstellen 

Mijn naam is Marieke Jansen. Ik ben 26 jaar en woon samen met mijn ouders en mijn 

hondje Lobke in Loon op Zand. Sinds 9 januari 2017 ben ik werkzaam op de Vonder. Ik 

vind het enorm leuk dat ik hier mag werken in de instroomgroep. Tot nu toe heb ik het 

erg naar mijn zin en hopelijk zal dat ook zo blijven! 

 

Naast het werken op school heb ik ook nog een bijbaantje bij de DHL. Daarnaast ben ik 

iemand die van gezelligheid met familie of vrienden houdt, maar ook zeker een rustig 

avondje op de bank goed vol kan houden. Een grote passie van mij is ook het inzamelen 

van goederen voor Gambia, waar wij met het hele gezin het hele jaar 

mee bezig zijn. 

 

Hopelijk hebben jullie mij nu een beetje beter leren kennen. Mochten 

jullie nog meer willen weten? Ik vind het altijd gezellig als jullie een 

keertje binnen lopen. 

 

Groetjes, juffrouw Marieke 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-5-jamy-2016-2017/op-bezoek-bij-de-boer.aspx


Moskee bezoek groep 8 

Groep 8 is momenteel bezig met het thema 'Wereldreligies'. Als afsluiting hiervan zullen 

zij een bezoek brengen aan de moskee aan de Wandelboslaan in Tilburg. Hier krijgen ze 

een interessante rondleiding en kunnen al hun vragen worden gesteld.  

De klas van Juf Joyce gaat op dinsdagochtend 7 februari. Voor groep 8 van Juf Marscha 

staat dit gepland op 8 februari.  

 

We gaan op de fiets dus zorg allemaal dat je op die dag je fiets bij je hebt! 

 

  
Groep 5 Jamy: Vuur maken en romeinse strijd ( GS prehistorie romeinen) 

 

De regionale voorleeswedstrijd 
Woensdag 8 februari vindt de regionale voorronde van de Nationale voorleeswedstrijd 

plaats. Namens De Vonder zal Suus van den Meijdenberg mee gaan doen.  
Tijdens de voorronde op school in november werd zij door de jury bekroond tot 

voorleeskampioen 2016-2017. 
De wedstrijd vindt plaats in De Tilliander in Oisterwijk. Uiteraard gaat haar klas mee om 

haar aan te moedigen. Daarom wordt groep 8 van juf Joyce die dag op de fiets op school 

verwacht. We wensen Suus heel veel succes! 
Carnaval 

Op maandag 20 februari zijn alle kinderen van de groepen 1-2 vrij. Ze komen in deze 

week op vrijdag 24 februari de hele dag naar school in verband met de viering van 

carnaval. Deze datum staat niet op de schoolkalender. Schrijft u hem erbij? 

 

Op vrijdag 24 februari vieren we met de hele school weer ons jaarlijks terugkerend 

carnavalsfeest. Alle kinderen mogen vanaf 8:30 uur verkleed op school komen. 

’s Ochtends zal er een (les)programma in de klas zijn. ’s Middags, om 13:00 verzamelen 

de groepen 3 t/m 8 buiten, op het schoolplein. Zij lopen samen naar den Boogaard. 

Leerlingen uit de groepen  1 en 2 verzamelen in hun eigen klas, zij wandelen om 13:15 

naar den Boogaard. Het is fijn als de kinderen geen losse attributen meebrengen zoals 

zwaarden, mutsjes, etc. Papieren serpentine mag wel. In den Boogaard zal tot 15:00 een 

programma zijn. Vervolgens lopen we allemaal samen terug. De leerlingen kunnen om 

15:15 uur op school opgehaald worden. 

 

Afscheidsavond groep 8 

Al lijkt het wellicht nog een heel eind weg, maar langzaam maar zeker gaat groep 8 zich 

voorbereiden op hun afscheid van de basisschoolperiode. Net als andere jaren zal groep 

8 hun tijd op de Vonder afsluiten met een afscheidsavond. Deze afscheidsavond zal 

plaatsvinden op vrijdag 7 juli in den Boogaard. ’s Ochtends zal groep 8 de voorstelling 

opvoeren voor de andere groepen van de Vonder. ’s Avonds zijn de ouders van de 

kinderen in groep 8 van harte welkom. Tegen die tijd zult u nog volledig geïnformeerd 

worden, maar houdt u 7 juli vast vrij in uw agenda? 

 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-5-jamy-2016-2017/vuur-maken-en-romeinse-strijd-(-gs-prehistorie-romeinen).aspx


 

Kanjertraining overblijfouders 

Op donderdag 19 januari kregen de overblijfmoeders hun Kanjertraining. De opkomst 

was erg groot; maar liefst dertig moeders en enkele dochters waren aanwezig op deze 

avond. Op de avond is er onder andere uitgelegd welke petten er zijn en wat de 

kanjerprincipes zijn, maar vooral kwamen er praktische zaken aan de orde. De avond 

werd afgesloten met een brainstormsessie over spelletjes van vroeger. Welke spelletjes 

werden er vroeger op de speelplaats gespeeld en zijn nu nog steeds leuk voor de 

kinderen? Al met al een hele zinvolle avond. We willen de aanwezige overblijfmoeders 

bedanken voor hun aanwezigheid en inzet.  

 

 Groepen 5: Muziek 

 

Informatie schoolfotograaf 

Over een paar weken komt de schoolfotograaf naar weer naar onze school! We hebben 

voor dezelfde opzet als vorig jaar gekozen. 

 

Op maandag 6 maart aanstaande worden de portretfoto’s gemaakt. We beginnen om 

8.30 uur met alle kleuters en gaan zo verder tot aan groep 8. Als het weer het toelaat 

worden op dezelfde dag ook de groepsfoto’s gemaakt. 

 

Op woensdagochtend 8 maart worden de vrienden/vriendinnenfoto’s gemaakt van de 

groepen 8, mocht het slecht weer zijn op maandag dan maken we ook alle groepsfoto’s 

deze ochtend.   

 

Broer/zus foto’s kunnen ook gemaakt worden; dit jaar ook weer op inschrijving!  

Broer/zus foto’s worden gemaakt op woensdagmiddag 8 maart tussen 13.00 uur en 

16.00 uur. Het voordeel van ‘buiten schooltijd’ is dat eventueel andere kinderen van het 

gezin ook op de foto erbij kunnen! De intekenlijst voor de broer/zus foto’s hangt vanaf 

dinsdag 7 februari beneden in de gang. De lijst hangt er tot de carnavalsvakantie. 

Daarna is inschrijving niet meer mogelijk. We hopen op mooi weer en geweldige foto’s!   

 

Groetjes,  

Heidy Verstijnen en Danny van den Meijdenberg  

 

 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/fotoboek-algemene-fotos/groepen-5,-muziek.aspx


Vanuit de bibliotheek 
 

Voorlezen 

De nationale voorleesdagen zijn bijna afgelopen. Heeft u weer veel zin gekregen in 

voorlezen aan uw kind/kinderen? 

Voorlezen is niet alleen een moment van rust en gezelligheid, maar het is ook nog eens 

heel erg leerzaam voor kinderen. Kinderen die worden voorgelezen vergroten hun 

woordenschat en hebben meer kans om zelf goede lezers te worden. Hieronder een paar 

titels van mooie voorleesboeken. Ook voor de oudere kinderen die zelf al goed kunnen 

lezen. Voorlezen is en blijft leuk en leerzaam, ook als je al wat ouder bent! 

  
 

 
Van buiten de school 
 
Vrijwilligers gezocht     

Het Oranjecomité Moergestel zoekt ook dit jaar weer 

nieuwe vrijwilligers. Naast de trouwe vrijwilligers van 

afgelopen jaren waarop wij ook dit jaar weer hopen te 

kunnen rekenen. 

 

Wij zoeken mensen, die het leuk vinden om te helpen op de spelenkermis; onder andere 

bij het nagels lakken, zaklopen, ringgooien en koekhappen. Ook zoeken we mannen! 

 

Voor het begeleiden van de fietstocht zijn ook vrijwilligers nodig. 

 

Als jij het leuk vindt om jezelf 2 uurtjes (of langer) in te zetten voor de kinderen van 

Moergestel zodat zij een feestelijke Koningsdag hebben, geef je dan op via e-mailadres 

beerens.debby@gmail.com. 

 

Niks mooiers toch, al die blije gezichten te zien? 

 
Mad Science 

Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniekcursus verzorgen op De Vonder 

waar de kinderen van groep  1 t/m  8 zich voor kunnen inschrijven. We zijn gestart met 

een spectaculaire wetenschap/techniekshow op 26-1-2017. De kinderen gaan in 6 

bijeenkomsten aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De 

lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een 

onderzoekende leerhouding.   

 

Aanbod voor alle kinderen 

En voor de allerjongsten hebben we speciale cursussen ontwikkeld, bedoeld om de 

kinderen van groep 1 t/m 3 spelenderwijs kennis te laten maken met de natuur, de mens 

en de wereld om ons heen.  

mailto:beerens.debby@gmail.com


 

Ook is er een aanbod voor de kinderen van groep 4 t/m 8. Zij maken kennis met de 

wereld van detectives, leren over de zin van onze zintuigen en gaan de uitdaging aan 

met bewegingssensoren. Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die tijdens de lessen 

voorbij kunnen komen. Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op 

wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt.  

 

De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 

Data van de cursus: 

 Donderdag 23-2-2017 

 Donderdag 9-3-2017 

 Donderdag 16-3-2017 

 Donderdag 23-3-2017 

 Donderdag 30-3-2017 

 Donderdag 6-4-2017 

 

Tijdstip: 15:30 (lessen duren 60 minuten) 

Inschrijven kan tot uiterlijk 16 februari via http://nederland.madscience.org 

Deelname kost €69,50 per kind, inclusief goodies, leskaarten en Mad Science-polsbandje. 

 

 Groep 1-2 Helga: Brandweer op bezoek 

 

Op de website 
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