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Kalender 

Do   6 april   

Vrij   7 april   

Za     8 april  

Zo   9 april    

Ma 10 april   

Di 11 april   

Woe 12 april   

Do 13 april   

Vrij 14 april  Goede Vrijdag/Gewone schooldag 

Za 15 april   

Zo     16 april Pasen 

Ma 17 april Pasen 

Di 18 april Studiedag/Alle kinderen vrij 

Woe 19 april  

Do 20 april Volgende nieuwsbrief 

 
Vanuit de directie 
 
Studiedag 18 april 

Op dinsdag 18 april staat er een studiedag gepland. In de ochtend zullen we ons bezig 

houden met zaken als de inzet van ICT, het Rekenonderwijs en bekijken we de Monitor 

van de Bibliotheek. In de middag staat het jaarlijkse teamuitje gepland. Alle kinderen zijn 
die dag vrij.  

 

Belijning speelplaats 

We hebben er even op moeten wachten maar op dinsdag 2 mei zal de belijning op de 
speelplaats aangebracht worden. Zo zullen er onder andere vier spelvakken, een 

basketbalveld, een voetbalveld en afstandslijnen voor de werppalen aangebracht gaan 

worden. We kijken uit naar het resultaat.   

 

Vanuit het team 
 

Kleuterpoorten 

Wij willen u vragen om de poorten bij de kleuterspeelplaats goed te sluiten na opening. 

Mocht u hem open zien staan ook het verzoek om ze goed af te sluiten; ook de schuif die 
bovenaan de poort zit. Dit i.v.m. de veiligheid van onze jongste leerlingen.  

 

 



Mag ik me even voorstellen 

In deze brief zal ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is Marlous Nonkes 

en ik ben 37 jaar oud. Ik woon inmiddels alweer een jaar of 4 in Nuenen 

met mijn vriend en twee kinderen: Ruben van 3 jaar en Charlotte van 1 
jaar oud. De komende maanden loop ik op de dinsdagen stage in groep 8 

van juffrouw Joyce. Dit doe ik in het kader van mijn opleiding PABO bij de 

Fontys in Tilburg.  

 
Vóór deze opleiding heb ik een studie rechten afgerond in Utrecht. Na een paar jaar 

werkzaam te zijn geweest als jurist bij onder andere het gerechtshof Amsterdam en het 

Ministerie van VWS heb ik besloten een carrièreswitch naar het onderwijs te maken. En 

tot nu toe met heel veel plezier. 
 

Aangezien ik een verkorte deeltijdopleiding volg die twee jaar duurt zal ik naast het 

observeren van de lerares en de klas al snel kleine lessen taal, rekenen of spelling gaan 

geven. Dit om zoveel mogelijk praktijkervaring op te doen.   

 
Ik kijk er erg naar uit om op deze school stage te lopen. Indien u nog vragen heeft, loopt 

u gerust even binnen. 

 

Met vriendelijke groet, 
Marlous Nonkes 

 

  
Groep 1-2 Lotte en Bregje: 3 dames uit groep 7 lezen ons voor 

 

Statiegeldflessen inzamelactie 
Wij hebben een spreekbeurt gehouden over Cliniclowns en wij willen daarvoor een 

statiegeld flessen inzamelactie houden. Als u statiegeldflessen heeft van de Jumbo of de 

Aldi zou u die dan aan ons willen geven? De inzamelactie is van 10 t/m 11 april voor de 

hele school. Voor groep 8 Marscha is het van 10 t/m 14 april. Er hangen ook posters door 
de hele school. Als u dus nog iets wilt weten kunt u naar de posters kijken of uw vraag 

aan ons doorgeven.  

 

Alvast bedankt. Lotte en Babette uit groep 8 Marscha 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-lotte-en-bregje-2016-2017/3-dames-uit-groep-7-lezen-ons-voor.aspx#ad-image-0


 

Vanuit de ouderraad 
 

Algemene ledenvergadering 

Op dinsdag 21 maart heeft de algemene ledenvergadering van de Oudervereniging 
plaatsgevonden. In de nieuwsbrief van 16 februari jl. was een oproep geplaatst om deze 

ALV bij te wonen. Desondanks hadden zich buiten de OR leden geen ouders aangemeld. 

Zowel het secretarieel als het financieel jaarverslag en de kasverantwoording over het 

afgelopen schooljaar zijn besproken. De hoogte van de ouderbijdrage blijft volgend 
schooljaar ongewijzigd. Tevens zijn in de ALV de huidige OR leden herkozen voor volgend 

schooljaar. Een aantal leden heeft echter zelf aangegeven volgend jaar te stoppen binnen 

de OR. Aan het einde van het schooljaar zal in de nieuwsbrief nog een oproep volgen 

voor werving van nieuwe ouderraad leden. De jaarverslagen en kasverantwoording over 

het schooljaar 2015/2016 zijn op te vragen bij de ouderraad, via e-mailadres 
ouderraad.devonder@stgboom.nl.   

 

Vrijwilligers voor Koningsdag gezocht 

Voor koningsdag in Moergestel zijn we nog op zoek naar extra vrijwilligers, 
voor de volgende activiteiten: 

Schminken van 14.30 tot 16.00 

Nagels lakken van 13.00 tot 14.30 

Koekhappen van 14.30 tot 16.00 
Zaklopen  van 13.00 tot 14.30 en van 14.30 tot 16.00 

Memorie van 13.00 tot 14.30 en van 14.30 tot 16.00 

 

Je kunt je aanmelden bij Debby Beerens via 06-22080172 of via 
beerens.debby@gmail.com 

 

Wij hopen dat u zich allen aanmelden zodat we er weer een fantastisch feest van kunnen 

gaan maken. 

 
Groetjes het Oranje Comite 

 

 
Groep 1-2 Lotte en Bregje: Voorstelling Len Copal als Jul de Jutter 
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Kledinginzameling Basisschool De Vonder  

De winter is bijna voorbij en het voorjaar komt er aan. Tijd om de kledingkast weer te 

reorganiseren en uit te zoeken wat niet meer past of geen mode meer is. Wat uit uw 
kledingkast komt kunt u in zakken doen en inleveren op Basisschool de Vonder. 

Ingeleverde kleding komt geheel ten goede aan het Leger des Heils.   

 

Maandag 15  en dinsdag 16 mei kunt u uw kleding inleveren binnen onder de trap bij de 
hoofdingang van Basisschool De Vonder.  

ALLE textiel mag ingeleverd worden: kleding, schoenen (per paar gebonden), gordijnen 

en (zachte) knuffels. Schoon is een pré, maar het hoeft niet per se mooi of “zo goed als 

nieuw” te zijn. Wat niet herdraagbaar/herbruikbaar is, kan het Leger des Heils recyclen.  
LET OP:   

* Sterk bevuilde of natte textiel mogen NIET worden ingezameld;  

* Doneer uw kleding altijd in een afgesloten zak, ter bescherming van vocht en vuil;   

* Na 16:00 uur wordt de kans dat er iemand aanwezig is op school kleiner.   

 
Groetjes Heidy Verstijnen  

 

Vanuit de bibliotheek 
 

Kinderjury 2017 
In de vorige nieuwsbrief heb ik geschreven over de Kinderjury. Inmiddels ben ik in alle 

groepen (vanaf groep 3) geweest om met de kinderen te praten over de Kinderjury. Als 

het goed is weet iedereen nu hoe en waar er gestemd kan worden. (Met een papieren 

stemformulier in de rode brievenbus op school of in de bibliotheek of digitaal op 
www.kinderjury.nl.)  

Heeft uw kind al gestemd? Stemmen is niet verplicht (daar vroegen de kinderen naar!), 

maar het is natuurlijk wel leuk om te doen. Als bekend is wie er gewonnen hebben (er 

worden 4 prijzen uitgereikt) laat ik dat natuurlijk in alle groepen weten. 

Op school zijn er in elke groep een aantal boeken beschikbaar die kinderen kunnen lezen 
voor de Kinderjury, maar ze kunnen ook thuis lezen. U kunt uw kind(eren) ook helpen 

door voor te lezen uit een boek waarop gestemd kan worden (alle boeken die in 2016 

zijn verschenen doen mee).  

Er kan nog tot 19 april gestemd worden. 
 

Peuter/kleuteractiviteiten: De kleine walvis en Nog 100 nachtjes slapen 

Er hebben inmiddels twee peuter/kleuteractiviteiten plaatsgevonden. We hebben De 

kleine walvis van Benji Davies en Nog 100 nachtjes slapen van Milja Praagman gelezen 
en er vervolgens over gepraat. We hebben filmpjes gekeken waarin de boeken 

voorgelezen worden en na afloop hebben we liedjes geluisterd. Je ziet de kinderen 

genieten! 

 

Op http://www.nationalevoorleesdagen.nl/ is een app af te spelen (of te downloaden) 
waarin het prentenboek De kleine walvis wordt voorgelezen. Door het filmpje thuis ook 

nog eens te bekijken en beluisteren breidt het begrip van het boek en de woordenschat 

van je kind uit. Een leerzame activiteit op tablet of computer. 

 
Een leuke knutselactiviteit voor thuis is het maken van een feestslinger met allemaal 

driehoekjes van papier. De kinderen weten dat het niet de bedoeling is om de 

driehoekjes uit kleding te knippen! 

 
 
 

 

 

http://www.kinderjury.nl/
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/


Van buiten de school 
 
Vakantieschool voor kinderen van groep 3 t/m groep 8 in de meivakantie 

Weet je nog? De Pré-Zomerschool en Zomerschool in 2016? Wegens succes wordt deze 

verlengd! Vanaf dit jaar is dat in een nieuw jasje: De Vakantieschool. Deze wordt in 

plaats van twee keer per jaar, drie keer per jaar georganiseerd. In de voorjaars-, zomer- 
en herfstvakantie. Om de titel ‘Zomer’ te blijven gebruiken, is vooral in de herfstvakantie 

niet echt van toepassing. ‘Vakantie’ komt wel drie keer terug, vandaar de nieuwe naam. 

Dat je ‘m maar herkent! 

 
Op dinsdag 25 april vindt de aftrap plaats van de eerste Vakantieschool. Het thema die 

ochtend luidt: ‘Rommelen in de keuken’. Centraal staan samen doen, educatief, koken en 

creativiteit: kinderen leren spelenderwijs diverse vaardigheden en nieuwe gezichten 

kennen. Plezier maken staat voorop. Elk kind wordt in een groepje met begeleiding 

ingedeeld en volgt twee workshops. Aan het einde van de ochtend zijn ouders welkom 
om een kijkje in de keuken te nemen en te zien wat de kinderen hebben gedaan en 

gemaakt. 

 

Zit je kind in groep 3 t/m groep 8 van de basisschool en spreekt de Vakantieschool hem 
of haar aan? Schrijf dan t/m 17 april in bij Sanne van den Hoven per e-mail: 

info@pedagogischepraktijkvandenhoven.nl of per telefoon via: 06-10697333. 

 

Deze editie vindt plaats op Brede School De Coppele. Willem de Zwijgerlaan 59 in 
Oisterwijk. 

 

Deelname bedraagt € 5,00, dat je op de ochtend van de Vakantieschool betaalt. Mocht 

het inschrijfgeld een probleem zijn,  laat het dan graag weten. Samen wordt naar een 
oplossing gezocht. Alle kinderen moeten mee kunnen doen. Geld mag dat niet 

tegenhouden. 

 

 
Groep 5-6 Thijs: Apparaten bekijken 

 
Kinderopvang Humanitas fuseert met Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 

 
Vanaf 1 april maken Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk en Stichting Kindcentrum 
Oisterwijk onderdeel uit van Kinderopvang Humanitas. Beide organisaties werkten al 

langer samen en nu is de juridische fusie een feit. 

 

Twee van de vijf locaties van Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk zijn al 

geharmoniseerd onder de wet kinderopvang. Bij de overige drie, die zich bevinden in 
brede scholen, zal de harmonisatie in de loop van 2017 gaan plaatsvinden.  

 

Bij Basisschool De Tovervogel zal Peuterspeelzaal Schelleboom onderdeel gaan uitmaken 

van Kinderopvang Humanitas. 
 

Bij Basisschool De Bunders zal Peuterspeelzaal Trepke onderdeel gaan uitmaken van 

Kinderopvang Humanitas. 

mailto:info@pedagogischepraktijkvandenhoven.nl
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Bij Basisschool De Vonder zal Peuterspeelzaal Janneke onderdeel gaan uitmaken van 

Kinderopvang Humanitas. 

 
Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk, Stichting Kindcentrum Oisterwijk en Kinderopvang 

Humanitas laten weten erg blij te zijn met de verdere versteviging van de samenwerking 

op de doorlopende leer -en ontwikkellijn van de kinderen in Oisterwijk en Moergestel. 

 

Vanuit de Parochie 
 

Zondag 9 april: Gezinsviering Palmzondag 

Op zondag 9 april is er om 11.00 uur een gezinsviering in de kerk. Kinderen worden 

uitgenodigd om met hun Palmpasenstok naar de kerk te komen. Tijdens de viering is er 

vanaf 10.45 uur een kindercrèche voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar in het 
parochiecentrum. 

 

Woensdag 12 april: Kinderclub St. Jozef 

In november zijn we in de parochie van start gegaan met een doorlopende 
geloofsvorming voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Kinderen uit Haaren, Moergestel en 

Oisterwijk kunnen mee doen door gratis lid te worden van “kinderclub St. Jozef”. De 

bijeenkomsten vinden 1x per maand plaats op woensdagavond van 18.00 - 19.30 uur in 

de H. Joanneskerk te Oisterwijk.  
De eerstvolgende keer is op woensdag 12 april. Kinderen mogen vrijblijvend een keertje 

meedoen. Voor info: dorris.rijnen@jozef-parochie.nl 

 

Goede Vrijdag 14 april: Kruisweg voor kinderen 
Op Goede Vrijdag is er om 17.00 uur een Kruisweg speciaal voor kinderen. We lopen met 

de kinderen langs de 14 staties van de Kruisweg in de kerk. Deze gebedsviering duurt 

een klein half uur. 

 

Musical kinderkoor 
Het kinderkoortje van de parochie gaat een musical instuderen. Hieraan mogen alle 

kinderen van groep 4 t/m 8 gratis deelnemen. De eerste repetitie van het projectkoor is 

op maandag 10 april van 17 tot 18 uur in het parochiecentrum. De uitvoering zal 

plaatsvinden begin juli. Kinderen kunnen aangemeld worden via: secretariaat@jozef-
parochie.nl 

 

Voor meer informatie over de parochie: www.jozef-parochie.nl 

 

 
  

  



 

 

Op de website 
Vakantieschool Bijlage bij Nieuwsbrief nr.15 

Bijlage bij Nieuwsbrief nr.15 Oproep vrijwilligers 
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Groep 5-6 Thijs: Bank in de klas 

 
 

 
Groep 5-6 Thijs: Bank in de klas 
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