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Kalender 

Do   16 febr.  

Vrij   17 febr.   

Za     18 febr.  

Zo   19 febr.   

Ma 20 febr. De kinderen van groep 1-2 zijn vrij 

Di 21 febr. Rapportgesprekken 

Woe 22 febr.  

Do 23 febr. Rapportgesprekken 

Vrij 24 febr. Groep 1-2 naar school / ’s Middags carnavalsviering  

Za 25 febr. Start carnavalsvakantie 

Zo     26 febr.  

Ma 27 febr.  

Di 28 febr.  

Woe 1 mrt.  

Do 2 mrt.  

Vr  3 mrt.  

Za 4 mrt.  

Zo 5 mrt.  

Ma 6 mrt. Schoolfotograaf 

Di 7 mrt.  

Woe 8 mrt. Schoolfotograaf 

Do 9 mrt. Volgende nieuwsbrief 

 
Vanuit de directie 

 
Gevonden voorwerpen 

Tijdens de oudergesprekken zullen er in de centrale ontvangsthal enkele gevonden 

voorwerpen uitgestald liggen. Wilt u tijdens deze dagen kijken of er iets van uw zoon of 

dochter tussen zit? Na de oudergesprekken zullen de overgebleven gevonden voorwerpen 

geschonken worden aan een goed doel.  

 
Begeleidende brief bij rapport 

Deze week hebben de kinderen hun eerste rapport gekregen. Bij het rapport trof u een 

begeleidende brief aan. Helaas is er in deze brief een foutje geslopen. In tegenstelling tot 

wat er in de brief staat, krijgen de kinderen namelijk twee rapporten per schooljaar in 

plaats van de vermelde drie rapporten. Het tweede rapport zullen de kinderen krijgen op 

5 juli.  

 



Verkeerssituatie rondom de school 

De laatste tijd ontvangen wij veel opmerkingen over de verkeerssituatie rondom de 

school. Zo wordt er door auto’s erg hard gereden in de Kloosterlaan; óók ter hoogte van 

de brandweerkazerne en het bejaardentehuis. Daarnaast worden er veel auto’s dubbel 

geparkeerd en op plaatsen neergezet waardoor de doorgang van het andere verkeer 

belemmerd wordt. Dit alles komt de veiligheid van onze kinderen niet ten goede.  

 

Daarom willen u van harte vragen om zelf op de bovenstaande punten te letten en 

hiermee ervoor te zorgen dat onze kinderen op een veilige manier onze school kunnen 

bereiken. Mogelijk kunt u de keuze maken om uw zoon/dochter niet met de auto naar 

school te brengen maar te voet of met de fiets. We zijn met z’n allen verantwoordelijk 

voor een veilige verkeerssituatie rondom de school!  

 

 

Vanuit het team 
 

Bewust drinken 

Weet jij wat je je kind te drinken geeft? Zie het 

plaatje……tel de suikerklontjes eens bij elkaar op wat je 

kind per dag wegwerkt. Schrikken he?  

 

Suikerhoudende dranken vragen om meer suiker, je krijgt 

er namelijk alleen maar meer dorst van, het kan zorgen 

voor ontwikkeling van overgewicht, het tast het melkgebit 

van je kind aan.  

 

Redenen genoeg dus om eens bewust te kijken naar wat je je kind te drinken geeft. Geef 

het eens een glaasje water in plaats van sap. In het begin zal je kind misschien wel 

mopperen maar het went echt!  

 

Nu is het natuurlijk niet zo dat je je kind nooit iets lekkers te drinken geven mag. Maar 

kijk er eens even heel goed naar en wordt bewust van de suikers die overal in zitten. Dan 

ben je al een heel eind op de goede weg.  

 

Op school krijgen de kinderen tijdens het overblijven gezonde dranken aangeboden. Het 

zou mooi zijn als we daar nog een momentje bij kunnen pakken zoals met het fruit eten 

bijvoorbeeld. Op school is altijd schoon kraanwater beschikbaar voor uw kind om te 

drinken.  

 

Eens proberen met zijn allen? Samen op weg naar een gezonde school!  

 

Herhaal bericht: carnaval 

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. 

 

 

 

 

 



Vanuit de bibliotheek 
 

Toneellezen 

Toneellezen, ook wel theaterlezen genoemd, is een leuke manier om kinderen aan het 

lezen te krijgen. Kinderen lezen een toneelleesboek met twee of meer personen. Het lijkt 

erg op de rollen in een toneelstuk, alleen nu hoeven de teksten niet uit het hoofd geleerd 

te worden. Bij toneellezen worden de teksten hardop voorgelezen. De kinderen kiezen 

een rol en lezen om de beurt hun stuk tekst voor. Als kinderen de tekst vaker oefenen, 

kunnen ze zich inleven in de rol die ze spelen en eventueel gebruik maken van intonatie 

en/of stemmetjes. Er zijn toneelleesboeken voor verschillende leesniveaus.  

 

Avi E3   Avi M3-E4  M5   Avi E5   

 
 

Avi E6    Avi M6   Avi M7 

 
 

Van buiten de school 
 
Naschoolse Sport Moergestel. 

Jaja! De Naschoolse Sport (NSS) voor Moergestel gaat binnenkort weer van start! Er zijn 

al aardig wat inschrijvingen binnen, maar er is nog ruimte voor meer kinderen om deel te 

nemen. Hieronder vinden jullie meer specifieke informatie. Mocht je nog vragen hebben, 

dan mag je mij altijd aanspreken in de gymles/op school of een mailtje sturen naar 

paula.marcelis@tilburg.nl. Alvast heeeeeel veel sportplezier!! 

Met sportieve groet, 

Paula Marcelis 

 

mailto:paula.marcelis@tilburg.nl


Wat: 

Naschoolse Sport (NSS) is een extra uurtje sporten in de week, verzorgd door de 

Combinatiefunctionaris Sport. Dus ben je sportief en vind je het leuk om te Bounce-

ballen, frisbeeën, voetballen of kennis te maken met een sportvereniging in de buurt? 

Dan is deelnemen aan de Naschoolse Sport echt iets voor jou!  

Wie: 

Basisschool de Vonder en Bienekebolders (ook voor kinderen op de BSO!). 

Kinderen uit de groepen 5 t/m 8. 

Wanneer: 

Van 7 maart t/m 20 juni 2017 (de NSS gaat alleen door als de school een gewone lesdag 

heeft. Tijdens vakanties, feest-, sport- en studiedagen, zal er geen NSS aangeboden 

worden). 

Iedere dinsdag van 15:30 t/m 16:30 uur. 

In sporthal Stokeind. 

Inschrijven: 

Stuur een email naar paula.marcelis@tilburg.nl met de volgende informatie; 
Voor- en achternaam    Meneer Voorbeeld 

Naam van de Basisschool   Basisschool De Vonder 

Lesgroep     Groep 6 

(Nood) Mobiel telefoonnr. ouders  06 - 123 456 78   

Emailadres ouders    naam.achternaam@email.nl 

 
Muzieklessen op school  

Vrijdag 17 februari aanstaande is er een speciale muziekdag voor leerlingen van groep 5, 

6 en 7. Muziekeducatie is namelijk belangrijk. Tijdens deze dag komen de muzikanten 

van muziekvereniging Prinses Juliana een muziek workshop verzorgen. Op een speelse 

manier maken de kinderen kennis met verschillende blaasinstrumenten en slagwerk.  

 

Naar aanleiding van deze dag is er de mogelijkheid om 6 gratis muzieklessen te volgen 

tijdens schooltijd op een instrument naar keuze. Deze lessen worden gegeven door 

docenten van de muziekschool, Beat It (slagwerk) en muzikanten van muziekvereniging 

Prinses Juliana. Direct na de carnavalsvakantie 

starten de lessen op vrijdagochtend.  

De muzieklessen zullen worden afgesloten met 

een écht concert op school voor leerlingen van 

De Vonder. Daarnaast geven de kinderen, samen 

met de muzikanten van de harmonie, een 

concert op dinsdagavond 18 april in Den 

Boogaard. Hier mogen de papa’s, mama’s, 

vriendjes, vriendinnetjes, opa’s, oma’s en andere 

belangstellende komen luisteren!  

Kinderen die na de muziekdag van vrijdag 17 

februari enthousiast zijn, kunnen zich opgeven 

via het aanmeldformulier. Het formulier is als 

bijlage bij de nieuwsbrief toegevoegd en wordt ook in de klas uitgedeeld. Het formulier 

kan voor 5 maart gemaild worden naar leden@julianamoergestel.nl , afgeven worden bij 

juf Ilse of in de bus worden gedaan bij de Hoefkens 45. 

 

mailto:paula.marcelis@tilburg.nl
mailto:leden@julianamoergestel.nl


Informatie-inloopavond Moergestel van alle (voor-) schoolse instellingen en 

partners. 

  

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor de 0-12 jarigen in Moergestel? Maak dan 

gebruik van dit gezamenlijk initiatief! 

  

De instellingen en partners van de Brede school Moergestel: 

  

Peuterspeelzaal Janneke 

Kinderdagverblijf Mokido 

Buitenschoolse Opvang de Buitenkans 

Basisschool de Bienekebolders 

Basisschool de Vonder 

Bibliotheek Midden Brabant 

GGD Jeugdverpleegkundige 

Juvans schakelfunctionaris 

  

houden gezamenlijk een informatiemarkt in den Boogaard (bovenverdieping) op 14 

maart aanstaande. Ouders die overwegen om hun kind aan te melden voor één van deze 

instellingen, of die meer willen weten over de partners die onderwijs en zorg 

ondersteunen, zijn van harte welkom op deze bijeenkomst. In de vorm van een 

informatiemarkt zullen medewerkers van deze instellingen en partners hun werkwijze 

aan u presenteren en bestaat ook de mogelijkheid om op uw vragen in te gaan. 

De informatiemarkt duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur. Het is een doorlopende 

presentatie zodat u gedurende deze tijd altijd binnen kunt komen lopen. U bent van 

harte welkom! Een kopje koffie of thee staat voor u klaar. 

  

Met vriendelijke groet, instellingen en partners Brede School Moergestel. 

 

 Groep 7 Anne: Sinterklaas en Kerst 2017 

 

Vanuit de Ouderraad 
 

Herhaald bericht – 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.   

 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-anne-2016-2017/sinterklaas-en-kerst.aspx#ad-image-0


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 mogen! De intekenlijst voor de broer/zus foto’s 

hangt beneden naast de deur 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! 

 

 Groep 7 Anne: Sinterklaas en Kerst 2016 

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering   

Alle ouders/verzorgers van de leerlingen van BS De Vonder zijn automatisch lid van de 

oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging (ouderraad) organiseert op dinsdag 

21 maart de jaarlijkse algemene ledenvergadering.   

U bent van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.   

In deze vergadering staat het volgende op de agenda: secretarieel jaarverslag, financieel 

jaarverslag, verantwoording ouderbijdrage, verslag kascommissie.    

Ook zal de procedure voor werving en verkiezing van ouderraad-leden worden toegelicht 

en tot slot is er gelegenheid om vragen te stellen.   

U bent vrij om op 21 maart om 20.00 uur aan te sluiten. Wij willen u vragen om u vooraf 

aan te melden via het e-mailadres van de ouderraad: ouderraad.devonder@stgboom.nl. 

 

Op de website 

 

Verslag Kanjertraining Overblijfouders 

Foto’s algemeen: Kanjertraining Overblijfouders 

Groep 7 Anne: Sinterklaas en Kerst 

 

 Kanjertraining overblijfouders 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-anne-2016-2017/sinterklaas-en-kerst.aspx#ad-image-0
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/media/169073/Kanjertraing-Overblijven.pdf
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