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Kalender 

Do   11 mei  Uitwisseling in Moergestel 

Vrij   12 mei  Uitwisseling in Moergestel 

Za     13 mei Juffrouw Erica jarig 

Zo   14 mei    

Ma 15 mei  Juffrouw Majella jarig/Start Verkeersweek 

Di 16 mei  Juffrouw Helga jarig/Sport4Kids 

Woe 17 mei   

Do 18 mei Skate Away 

Vrij 19 mei Skate Away/Praktisch verkeersexamen groep 8 

Za 20 mei  

Zo     21 mei  

Ma 22 mei  

Di 23 mei  

Woe 24 mei  

Do 25 mei Volgende nieuwsbrief 

 
Vanuit de directie 
 

Uitwisseling met basisschool Sint-Pieter uit Oostkamp 

Deze week zijn er maar liefst 55 Belgische kinderen op bezoek in Moergestel. De 

jaarlijkse uitwisseling met basisschool Sint-Pieter uit Oostkamp is op dit moment volop 

aan de gang. Voor de 16e keer vindt deze mooie uitwisseling plaats en kunnen er 

opnieuw vele kinderen uit Moergestel en Oostkamp met elkaar kennismaken. Dit jaar 

staan tijdens het gevarieerde programma de kernwoorden gastvrijheid, vriendelijkheid, 

creativiteit, enthousiasme, behulpzaamheid en flexibiliteit centraal tijdens de uitwisseling. 

En dat Moergestel gastvrij is blijkt wel uit de 24 gastgezinnen die deze week hun deur 

open zetten om Belgische kinderen te ontvangen. Onze dank dan ook aan iedereen die 

aan deze mooie uitwisseling op welke manier dan ook zijn bijdrage levert. Over twee 

weken zullen de kinderen uit groep 7 van de Vonder voor drie dagen naar Oostkamp 

vertrekken.  

 

 

Belijning speelplaats 

In de meivakantie zijn al enkele belijningen aangebracht op de speelplaats. Omdat het 

weer helaas niet meewerkte zijn de belijningen nog niet helemaal klaar. Zo moeten er 

bijvoorbeeld nog enkele hinkelpaden aangebracht worden en gekleurde cirkels om de 

werppalen. Eind mei worden – als het weer het toelaat – de resterende belijningen 

aangebracht.  

 



Sport4Kids 

Volgende week 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.  

 

De sportactiviteiten vinden plaats tussen 9.00 uur en 15.00 uur. Wellicht bent u al 

geïnformeerd over de exacte start- en eindtijden (deze verschillen namelijk per groep) en 

de locatie waar uw zoon/dochter die dag sport.  

 

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?  

 

 

 

Herhaald bericht: SkateAway 

Volgende week komt skateAway weer een skate clinic verzorgen! Deze clinic zal verzorgd 

worden op twee dagen, namelijk op donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei (in de 

vorige nieuwsbrief stond dit helaas verkeerd vermeld). In het onderstaande schema kunt 

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

 

Donderdag 18 mei Vrijdag 19 mei 

Groep 8 Marscha/Nicky Groep 7 Anne 

Groep 4 Kim/Loes Groep 4 Brigitte 

Groep 5/6 Thijs Groep 5 Jamy 

Groep 8 Joyce Groep 7 Anita/Bertrand 

Groep 3 Ilse/Sita Groep 3 Angela/Erica 

 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.  

 

 
 

 

Vanuit het team 

 
Nieuw kleuterthema 

Wat kriebelt daar…? Wat wiebelt daar…? 

Zeker nu de zon zich van z’n beste kant heeft laten zien, kruipen ze weer onder hun 

steentjes en potten vandaan: KRIEBELBEESTJES  ! 

Dit is het nieuwe thema, waar de kleutergroepen zich mee bezig gaan houden. 

Dus: Wees voorbereid op van alles wat kruipt, glijdt, trippelt, fladdert, vliegt, krioelt én 

zwemt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verkeersweek 

In het kader van de verkeersweek hebben de stagiaires voor de kinderen een leuke 

activiteit georganiseerd. Voor deze activiteit hebben de kinderen wel hun fiets nodig. De 

kinderen van groep 1-2 en de groepen 3 en 4 mogen ook een step of loopfiets 

meenemen. Groepen 7 en 8 hebben voor deze activiteit hun fiets niet nodig.   

Op dinsdag 23 mei en woensdag 24 mei zullen de activiteiten plaatsvinden.  

In onderstaand schema kunt u zien wanneer welke groepen aan de beurt zijn.  

 

Dinsdag 23 mei Woensdag 24 mei 

Alle groepen 1-2 Beide groepen 3 

Groep 5 Beide groepen 4 

Groep 6 Groep 5/6 

 

Groeten, de stagiaires.  
 

 
 

Vonderdag 

Zoals u wellicht in de schoolkalender al eens heeft gezien, vindt op donderdag 8 juni as. 

de Vonderdag plaats. Deze feestelijke dag staat deze keer in het teken van ……dat 

houden we nog heel eventjes geheim!  

Wel zijn er een paar dingen belangrijk om te weten. We blijven deze dag namelijk 

allemaal over op school. We starten gewoon om 8.30 uur en om 15.15 uur gaan de 

kinderen moe, maar hopelijk voldaan naar huis. De kinderen moeten hun eigen 

lunchpakketje, eten en drinken, meebrengen en ook hun normale fruithap voor in de 

pauze. Ze eten tussen de middag gewoon met hun eigen leerkracht in de groep. 

 
Om 13.45 uur is er een afsluitende voorstelling, waarbij alle groepen zullen showen wat 

ze deze dag gedaan hebben. Bij mooi weer vindt de voorstelling plaats op de speelplaats, 

bij slecht weer in de Sporthal. Hierbij bent u van harte uitgenodigd. Ook opa’s, oma’s en 

andere belangstellende familieleden of vrienden zijn natuurlijk van harte welkom!     



 

Vanuit de ouderraad 
 

Schoolvoetbaltoernooi 

Voor het eerst heeft De Vonder deelgenomen aan het schoolvoetbaltoernooi in Oisterwijk 

op 1 en 2 mei jl. Ons Vonderteam, bestaande uit 14 jongens uit onze groepen 7 en 8, 

heeft zijn beste beentje voorgezet en….jaja, zij zijn meteen gekroond tot kampioenen 

van het toernooi! Tijdens een ongelooflijk spannende finale tegen de Tovervogel kwam 

De Vonder in de laatste paar minuten op 0-1 achterstand. Nog net op tijd wisten onze 

jongens 1-1 te scoren om in de verlenging weer vrij snel op 1-2 achterstand te komen. 

Wederom in één van de laatste minuten werd er 2-2 gemaakt. Daarom moest de 

wedstrijd door middel van zenuwslopende penalty’s beslist worden. Ook hier hielden 

beide teams het weer spannend. De 7e penalty bracht uiteindelijk de beslissing. Onze 

keeper wist de penalty van de Tovervogel te keren, terwijl de jongens van de Vonder 

mooi wisten te scoren. Gefeliciteerd mannen! Veel succes bij het Regionale 

Schoolvoetbaltoernooi op woensdag 17 mei as.! 

 

 Kampioenen schoolvoetbaltoernooi 

 
Vanuit de bibliotheek 
 

Kinderjury 2017 

Bedankt voor het stemmen! Er hebben in heel Nederland bijna 30.000 kinderen gestemd 

op hun favoriete boeken. 

Onderstaande tien boeken met de meeste stemmen, vijf in twee verschillende 

leeftijdscategorieën, maken kans op de Prijs van de Nederlandse Kinderjury 2017.  

Op zondag 11 juni zal in het kinderboekenmuseum te Den Haag bekend gemaakt worden 

welke boeken de prijs winnen. Een erg leuke dag om zelf mee te maken en om je 

favoriete auteur en/of illustrator te ontmoeten! 

 

De kanshebbers in de leeftijdsgroep 6-9 jaar zijn: 

De (niet zo) rampzalige avonturen van Herre – Marte Jongbloed  

De waanzinnige boomhut van 65 verdiepingen – Andy Griffiths, Terry Denton  

Fantasia XI De duistere driemaster – Geronimo Stilton  

MaanMysterie – Paul van Loon  

Siem Subliem en het ei van Jannes – Tosca Menten  

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/fotoboek-algemene-fotos/kampioenen-schoolvoetbaltoernooi.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/fotoboek-algemene-fotos/kampioenen-schoolvoetbaltoernooi.aspx


 
 

De kanshebbers in de leeftijdsgroep 10-12 jaar zijn: 

100% Coco: New York – Niki Smit  

Costa Banana 2: De ongelooflijke Ravi Ravioli – Jozua Douglas  

Dagboek van een muts 10: Puppy Love – Rachel Renée Russell  

Dummie de mummie en de smaragd van de Nijl – Tosca Menten  

Het leven van een Loser 10: Ff offline – Jeff Kinney  

 
 

Van buiten de school 
 

THEATERGROEP TRAPPAF BRENGT "ALADDIN" 

Een echt familiestuk 

 

Kom je ooit in een theater? Midden tussen 

de Oisterwijkse bossen en vennen ligt het 

Natuurtheater, ook wel het 

‘Openluchttheater’ genoemd. De naam zegt 

het al ‘open-lucht’. Er zit dus geen dak op. 

Het is zó groot dat er wel duizend mensen 

tegelijk naar een voorstelling kunnen 

kijken! 

 

Niet alleen de tribune voor het publiek is 

groot, ook de toneelvloer is enorm. Het 

buiten spelen maakt ook dat je dingen kunt 

doen die je binnen meestal niet mag of 

kunt. Wil je met water spuiten? Nou, dan 

doe je dat toch! Paarden op het toneel? 

Heel veel rook gebruiken? Echt vuur? Iets 

weg laten vliegen? Kan allemaal, we zitten 

toch buiten! 

 

De Oisterwijkse Theatergroep Trappaf 

speelt er elk jaar een mooi muzikaal 

toneelspel. De groep heeft een kinder-, een 



jeugd-, en een volwassenenafdeling. Een keer per jaar maken die groepen samen een 

heel groot toneelspel voor het openluchttheater. En, we maken het zó dat het voor 

iedereen leuk is om te zien: voor kleine kinderen, grote kinderen, pappa’s, mamma’s, 

opa’s en oma’s. De entreeprijs houden we lekker laag zodat zoveel mogelijk mensen 

kunnen komen kijken. 

 

De afgelopen jaren speelden we bijvoorbeeld “De Tovenaar van Oz”, “De Drie 

Musketiers”, “Alice in Wonderland” en “Puk en Muk en de Bulderende Berg”. Misschien 

denk je wel: “O ja, daar ben ik geweest, hartstikke leuk!” Het kan zelfs zijn dat je 

vrienden of klasgenoten van je zag meespelen. 

 

Dit jaar brengt Theatergroep Trappaf “Aladdin” in het natuurtheater. Het is een oud 

Arabisch sprookje bekend van de “Duizend-en-een-nacht”-verhalen. Het spannende 

verhaal is al veel keren verteld, verfilmd en in theaters gebracht. Iedereen vertelt het op 

zijn manier. Ook Trappaf is weer helemaal opnieuw begonnen met nieuwe teksten, 

liedjes, muziek en figuren. Maar, spánnend blijft het! Kom je ook kijken?! 

 

Natuurtheater Oisterwijk - 25 en 28 mei, 4, 5, 10 en 11 juni 

Aanvangstijd 14.30 uur, op 10 juni is een avondvoorstelling die start 19.00 uur 

Toegangsprijs: € 5,- per persoon 

Meer informatie vind je op: www.theatergroeptrappaf.nl 

Vooraankondiging: Wandelavondvierdaagse, punten voor de schooljeugd. 

Zoals jullie waarschijnlijk al wel hebben gezien, hangen er in Moergestel al weer overal 

posters van de wandelavondvierdaagse 2017. 

Nu wil de organisatie jullie hier nog even aan herinneren door dit extra bericht in de 

nieuwsbrief. 

De wandelavondvierdaagse kan dit jaar gelopen worden van dinsdag 30 mei t/m vrijdag 

2 juni 2017. Je kunt weer inschrijven voor 5 km, voor 10 km, of voor 15 km. 

 

Het inschrijven is dit jaar ook weer  in Den Boogaard en wel op vrijdag 26 mei 

en maandag 29 mei, elke avond tussen 18.30 en 20.00 uur. Omdat de 

Wandelbond voortaan meer gegevens van de wandelaars wil hebben, o.a. in 

verband met de verzekering,  vragen we jullie de volgende gegevens: 

Voorletter. Achternaam. Geslacht. Geboortedatum en Adres. Deze gegevens 

moeten 1 jaar bij de plaatselijke organisatie bewaard worden. Deze gegevens 

kunt u zelf op een aangereikt formulier invullen voor de definitieve inschrijving 

Natuurlijk kan op de 1e wandelavond ook nog ingeschreven worden, maar het is 

verstandiger om vooraf in te schrijven want dit kost u maar ook de organisatie 

veel extra werk en tijd. 

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00 per persoon. Indien men bij de start wil inschrijven kost 

dit € 5,00. Je kunt ook als groep (minimaal 10 personen) inschrijven, dit is heel leuk en 

je krijgt nog een aparte medaille voor de groep 

Kinderen onder de 10 jaar mogen alleen onder begeleiding meelopen. De kinderen die al 

meer meegelopen hebben weten hoe leuk en gezellig deze avonden zijn. Er zijn weer 

mooie routes uitgezet en deze gaan zo min mogelijk over de doorgaande wegen.  

 

Vergeten jullie niet bij de inschrijving op te geven hoe vaak je al meegelopen 

hebt? In Moergestel kun je maximaal voor de 34e keer meelopen. (Kijk thuis goed 

welke medaille je vorig jaar gekregen hebt.) 

 

Bij de inschrijving ontvang je nog een brief met belangrijke punten die je goed moet 

lezen en onthouden. 

 

De starttijden zijn elke avond tussen 18.00 en 19.00 uur. 

http://www.theatergroeptrappaf.nl/


Op vrijdag 2 juni zijn de starttijden aangepast omdat de Stichting alle wandelaars 

ongeveer tegelijkertijd op het St. Jansplein wil laten aankomen, de starttijden zijn dan 

voor de 15 km. wandelaars om 17.00 uur, de 10 km. wandelaars om 17.15  uur en de 5 

km. wandelaars om 18.15 uur. Door deze ongelijke start hopen wij dat de wandelaars om 

ong.19.30 uur zich verzamelen op de speelplaats van De Vonder en dan gezamenlijk in 

een grote stoet vooraf gegaan door Harmonie “Prinses Juliana” het St.Jansplein zullen 

bereiken, waar zij door familie en bekenden worden opgewacht. De route vanaf de 

nieuwe Brede School De Vonder gaat via de Kloosterlaan naar Stanislaus dan via het pad 

tussen Stanislaus en de nieuwe school weer naar de Kloosterlaan daar oversteken naar 

de Kerckackerstraat 1e straat rechts naar Kruijsackerplein en doorlopen naar 

Kruijsackerstraat aan het einde links Het Rootven en vervolgens naar het St. Jansplein. 

 

Voor meer informatie kun je bellen met 013 5132207, 06 49780629 (tussen 18.00 en 

19.00 uur). 

 

Tot ziens op 30 mei 2017. 

 

De Stichting Wandelavondvierdaagse Moergestel. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

Vanuit de Parochie  

 
Eerste Heilige Communie 

Op zondag 21 mei doen in Moergestel 20 kinderen hun Communie. We nodigen iedereen 

van harte uit om deze bijzondere gebeurtenis samen met ons te komen vieren in de 

kerk. De viering begint om 11.00 uur.  

Tijdens de viering, die ongeveer een uur duurt, is er een kindercrèche in het 

parochiecentrum voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Kinderen kunnen daar voorafgaand aan 

de viering gebracht worden. 

 

 
 
 
 

Op de website 

Inschrijfformulier korfbaltoernooi 2017 

http://www.bsdevonder.net/media/169426/inschrijfformulier-korfbaltoernooi-2017-bijlage-bij-nieuwsbrief-17-11-05-2017.pdf

