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Kalender 

Do   20 april   

Vrij   21 april   

Za     22 april  

Zo   23 april    

Ma 24 april  Vakantie 

Di 25 april  Vakantie 

Woe 26 april  Vakantie 

Do 27 april  Vakantie 

Vrij 28 april  Vakantie 

Za 29 april  Vakantie 

Zo     30 april Vakantie/Patrick jarig 

Ma 1 mei Vakantie 

Di 2 mei Vakantie 

Woe 3 mei Vakantie 

Do 4 mei Vakantie 

Vrij 5 mei Vakantie 

Za 6 mei  

Zo 7 mei  

Ma  8 mei Hoofdluiscontrole 

Di  9 mei  

Woe 10 mei Uitwisseling in Moergestel 

Do  11 mei Uitwisseling in Moergestel/Volgende nieuwsbrief 

 
Vanuit de directie 
 

Fijne vakantie! 

Namens het team wil ik u allen een hele fijne vakantie toewensen! Hopelijk kunt u en alle 

kinderen genieten van een heerlijk voorjaarszonnetje om er in de laatste periode nog 
even flink tegenaan te kunnen. We zien de kinderen op maandag 8 mei graag weer terug 

op school. Geniet van de vakantie! 

 



Vakanties schooljaar 2017-2018 

Inmiddels zijn de schoolvakanties voor het komende schooljaar vastgesteld.  

 

28 augustus 2017 Start Schooljaar 

16 t/m 20 oktober 2017 Herfstvakantie 

25 december 2017 t/m    
5 januari 2018 

Kerstvakantie 

12 t/m 16 februari 2018 Voorjaarsvakantie 

23 april t/m 4 mei 2018 Meivakantie 

9 juli 2018 Start Zomervakantie 

 

De studiedagen voor schooljaar 2017-2018 zijn op dit moment nog niet bekend. Deze 

zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. Waar mogelijk zullen die voor of na 

een vakantie gepland worden.  
 

 
 

Vanuit het team 

 
Hulp gezocht: herhaalde oproep 
Beste ouders, 

 

Hier een herhaalde oproep voor hulpouders voor de activiteitenmiddag voor groep 0 t/m 

4. Op donderdagmiddag 11 en 18 mei gaat deze plaatsvinden. 
Wij zoeken ouders die van 13:15 tot 14:45 uur op één of beide datums mee willen en 

kunnen helpen bij een activiteit waarvoor je geen expertise nodig hebt. 

Zoals kleien, timmeren, koken, figuurzagen, draadspannen, schilderen, bloemschikken, 

papier maché en eventueel nog een andere activiteit. 

Als u kunt helpen (we kunnen niet beloven dat dit bij uw eigen zoon of dochter is), stuur 
dan voor dinsdag 9 mei een mail naar a.rasenberg@stgboom.nl 

voor uw aanmelding.    

 

Alvast bedankt voor de hulp! 
Groeten, de cultuurwerkgroep: Lotte, Erica en Anne. 

 

Sport4Kidz: dinsdag 16 mei 

Op dinsdag 16 mei staat de jaarlijkse sportdag van Sport4Kids gepland. Op de 
verschillende sportlocaties in Oisterwijk (de sportvelden van Taxandria, de rugbyvelden 

van de Oysters en het Staalbergven) zullen de kinderen die dag sportief aan de slag 

gaan. Mogelijk bent u al benaderd door de groepsleerkracht van uw zoon en/of dochter 

(of zult u op korte termijn benaderd worden) om te helpen bij dit sportfestijn.  
 

De sportactiviteiten vinden plaats tussen 9.00 uur en 15.00 uur. U zult nog op de hoogte 

gebracht worden van de exacte start- en eindtijden (deze verschillen namelijk per groep) 

en de locatie waar uw zoon/dochter die dag sport. Wel willen we u alvast vragen deze 

datum op uw kalender te noteren.  
 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-helga-2016-2017/nu-zijn-ze-op!.aspx#ad-image-3
mailto:a.rasenberg@stgboom.nl


Die dag is het belangrijk dat de kinderen hun sport (en voor het Staalbergven hun 

zwemkleding) aanhebben en/of meebrengen. Ook is een lunchpakket inclusief iets te 

drinken voor die dag noodzakelijk. De rugzak voorzien van een duidelijke naam maakt 

het later gemakkelijker om verloren items terug te vinden. Denkt u bij mooi weer tevens 
aan een goede zonbeschermer? Verder informatie volgt nog via de groepsleerkracht.  

 

 
 
Skate Away 

Dit jaar komt skate away weer een skate clinic verzorgen! Deze clinic zal verzorgd 

worden op twee dagen, namelijk op dinsdag 9 mei en op donderdag 18 mei. In het 

onderstaande schema kunt u zien welke groepen er op welke dag aan de beurt zijn.   
 

Dinsdag 9 mei Donderdag 18 mei 

Groep 7 Anne Groep 8 Marscha/Nicky 

Groep 4 Brigitte Groep 4 Kim/Loes 

Groep 5 Jamy Groep 5/6 Thijs 

Groep 7 Anita/Bertrand Groep 8 Joyce 

Groep 3 Angela/Erica Groep 3 Ilse/Sita 

Groep 6 Sandra/Barend  

 
Praktische tips: 

Tijdens de clinics staat veiligheid voorop. De deelnemers zijn daarom verplicht het totale 

pakket aan bescherming te dragen. Dit bestaat naast de skates uit pols-, elleboog, 

kniebescherming en een helm. Kinderen gebruiken zoveel mogelijk hun eigen materialen. 
Bij deze dan ook het verzoek om deze materialen mee te geven op de dag dat er 

deelgenomen wordt aan de clinic. Als kinderen skates en of beschermmaterialen niet in 

hun bezit hebben, kunnen ze dit kosteloos bij skate away lenen. 

  

Alle kinderen zijn verplicht om een pet, muts of capuchon te dragen onder de helm.!. 
Ervaring leert dat de helm dan veel beter past op het hoofd van het kind. Als een kind 

een pet/muts of capuchon niet bij zich heeft “kan het helaas niet 

deelnemen“. (Wielrijdershelm, skihelm of paardrijcap zijn prima te gebruiken tijdens 

clinic). 
 

De kinderen van de groepen 3 en 4 mogen ook rolschaatsen gebruiken. Met het 

aantrekken van hun spullen zullen ze worden geholpen door kinderen uit een hogere 

groep.  
 

 

 

 
 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-4-brigitte-2016-2017/tennisclinic.aspx#ad-image-1


 

Blokstage 

Beste ouders van groep 1/2 Lotte/Bregje, 

Zoals jullie weten loop ik vanaf de carnavalsvakantie stage bij Lotte en Bregje in groep 
1/2. Omdat ik in mijn afstudeerjaar zit, is het de bedoeling dat ik 5 weken aan een stuk 

de groep draai. Van maandag 15 mei t/m donderdag 15 juni zal mijn blokstage 

plaatsvinden. Ik ben dan in principe het eerste aanspreekpunt van de groep. Lotte en 

Bregje zijn wel aanwezig op school. Ik heb er zin in! 
Groetjes Gaby 

 

Vanuit de bibliotheek 
 

Peuter/kleuteractiviteiten: Wiebelbillenboogie 
De peuters en kleuters hebben weer genoten van de liedjes, het verhaal en het dansen 

van de Wiebelbillenboogie. De hele familie olifant was op bezoek en we hebben daarom 

samen het liedje ‘jongens, meisjes aan de kant, daar komt papa (mama – kindje – baby) 

olifant’ gezongen. Dat kenden de meeste kinderen al goed! 
Het boek is bij de eerste keer tonen niet meteen voorgelezen. De kinderen mochten zelf 

vertellen wat er volgens hen gebeurt op de prenten. Pas daarna is het verhaal 

voorgelezen en hoorden de kinderen of het verhaal dat zij bedacht hadden ook klopte (en 

meestal was dat zo!). 

 

 
 
Jongens houden niet van lezen (of toch wel?) 

Uit landelijk onderzoek blijkt dat jongens minder graag lezen dan meisjes. Dat betekent 

niet dat jongens helemaal niet van lezen houden (gelukkig!), maar dat zij het vaak wel 

moeilijker vinden om een geschikt boek te vinden. Boeken over sport, informatieve 
boeken en grappige en spannende boeken vinden jongens (en meisjes) vaak wel leuk. 

Hieronder een kleine greep uit de boeken die aanwezig zijn in de schoolbibliotheek. 

 

 
 



 

Van buiten de school 
 
Jeugdvakantieweek 

Het programma is rond, de inschrijving is geopend. Tot en met zondag 7 mei kunnen de 

kinderen aangemeld worden om deel te nemen aan de JVW. Voor € 22,50 kunnen de 
kinderen de hele week van 21 t/ 25 augustus meedoen aan allerlei leuke activiteiten. 

Aanmelden kan via onze site www.jvwmoergestel.nl, daar vind je ook het programma.  

Let op: de inschrijving sluit op de laatste dag van de meivakantie! 

 
Op de site staat ook de kleurplaat die de kinderen deze week mee naar huis krijgen. 

Mocht je een andere kleurplaat leuker vinden, of geen kleurplaat hebben gehad, dan kun 

je natuurlijk altijd zelf een kleurplaat uitprinten. Je mag zo vaak meedoen als je zelf wilt 

aan de kleurwedstrijd en iedereen mag meedoen, dus ook je broertjes, zusjes, ouders, 

opa’s en oma’s en ooms en tantes. De uiterste inleverdatum is zondag 7 mei. De 
inleveradressen staan op de kleurplaten. 

 

 
 

 

http://www.jvwmoergestel.nl/
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-4-jeske-en-kristel-2016-2017/opas-en-omas-op-de-koffie.aspx#ad-image-3

