Nieuwsbrief nr.2
7 september 2017
Kalender
Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di

7 september
8 september
9 september
10 september
11 september
12 september

Wo
Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

13
14
15
16
17
18
19
20
21

september
september
september
september
september
september
september
september
september

ANWB Streetwise
ANWB Streetwise
Kennismakingsgesprekken groepen 3 t/m 8
Kennismakingsgesprekken groepen 3 t/m 8

Schoolkamp groepen 8
Schoolkamp groepen 8
Schoolkamp groepen 8
Volgende nieuwsbrief

Vanuit Directie/MT
Kennismakingsgesprekken groepen 3 t/m 8
De ouders van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 zijn uitgenodigd om met de
leerkracht kennis te maken en de verwachtingen voor het nieuwe schooljaar te
bespreken. Bij de groepen 7 en 8 is het de bedoeling dat ook het kind bij het gesprek
aanwezig is. De ouders van nieuwe leerlingen hebben een intakegesprek gehad of
ontvangen hiervoor nog een uitnodiging van de leerkracht.
Interne begeleiding De Vonder
Op de Vonder zijn al enkele jaren 3 Intern Begeleiders (IB-ers) werkzaam.
Een IB-er is iemand die verschillende taken uitvoert ter ondersteuning van de
leerkrachten, die vooral betrekking hebben op de extra onderwijsbehoeften van
leerlingen. De IB-er verzorgt de coördinatie van de leerlingenzorg en geeft het passend
onderwijs vorm op de school.
Op de Vonder hebben we voor dit jaar de volgende verdeling gemaakt.
-Bregje Klinckenberg; groep 1 t/m 4 (op maandag, dinsdag en vrijdagochtend)
-Sini van de Schoot; groep 5 (op dinsdag) en RT groep 4 t/m 8 (op donderdag)
-Barend Doedée; groep 6 t/m 8 (op dinsdag en donderdag)
Gaandeweg worden de dossiers van groep 5 overgedragen aan Barend Doedée.

Ouderportal
De afgelopen twee jaar zijn we bezig geweest om de ouderportal te implementeren.
Hieronder staat beschreven waarin u tot nu toe inzage heeft:
· Alle bij ons bekende NAW gegevens en telefoonnummers.
· Namen en mailadressen van alle medewerkers van De Vonder.
· Alle namen, adressen, mailadressen en telefoonnummers van de kinderen in de groep.
· Wanneer uw kind afwezig was
· Rapporten (Van alle jaren )
· Cito uitslagen (Van alle jaren)
· Methodegebonden toetsen
· Notities
· Leerkrachten gebruiken de e-mail van Parnassys voor allerlei zaken.
Bereikbaarheid van ouders
Het kan zijn dat wij u onder schooltijd moeten kunnen bereiken, bijvoorbeeld als uw kind
ziek is. Daarom willen wij u dringend verzoeken om de gegevens van uzelf te
controleren via de ouderportal. Zijn er wijzigingen dan kunt u dit via de ouderportal aan
ons doorgeven en zal de administratie dit zo snel mogelijk in orde brengen.
Leerkrachten hebben dan de beschikking over alle bij ons bekende telefoonnummers en
gegevens en kunnen u dan het snelst mogelijk bereiken.
Parkeren rondom de school
Gelieve niet te parkeren op Park Stanislaus, Kasteellaan en op de groenstroken in de
Kloosterlaan. Alvast bedankt voor de medewerking.
Studiedag 28 september vervalt
Op de kalender staat vermeld dat er op 28 september een studiedag is. Deze vervalt
echter, de kinderen moeten dus gewoon naar school!

Vanuit het team
Streetwise
Op maandag 11 en dinsdag 12 september komt ANWB Streetwise activiteiten verzorgen
rondom verkeer. Hierbij enkele praktische zaken:
-Op deze dagen kunt u in de ochtend geen gebruik maken van de Kiss en Ride zone,
omdat er dan een parcours wordt uitgezet op de speelplaats. De poorten zullen dan dus
gesloten zijn voor de auto’s.
-Alle gymlessen gaan op dinsdag door, behalve voor de groepen 3. Voor de volgende
groepen zullen de gymlessen buiten zijn i.v.m. gebruik sporthal: Groep 7 Nicky/Marscha,
groep 5 Anita/Bertrand en groep 6 Sandra. Wilt u rekening houden met passende kleding
voor buiten?
-De leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben hun fiets nodig.
Groep 8 op kamp.
Dinsdag 19 september is het zo ver.... Onze groepen 8 vertrekken op de fiets naar
Bergeijk om daar een fantastische week met z'n allen te hebben. Vrijdag 22 september
zijn zij weer terug in Moergestel. We wensen ze veel plezier!
Tijdschriften voor de leerlingen
In de gang bij de hoofdingang liggen diverse tijdschriften voor kinderen. Deze zijn gratis
af te halen. Op=op.

Vanuit de ouderraad
Groepsouders 2017-2018
- groep 1-2 Majella en Elly: Bianca van de Ven en Sanne Veltrop
- groep 1-2 Lotte en Bregje: Puck van Berlo en oproep
- groep 1-2 Helga: Marcella van de Ven en Jeanine de Laat
- groep 1-2 Chantal en Mark: Silvie Krebbers en Judith Jansen
- groep 3 Kristel en Gaby: oproep
- groep 3 Angela en Erica: oproep
- groep 4 Brigitte: Gisela van Rijsewijk en Jessica Verhoeven
- groep 4 Jeske en Kim: Reggy van Vught en Eefje de Kort
- groep 5 Jamy: Ilse van Herck en Maartje Linssen
- groep 5 Anita en Bertrand: Karlijn Scherders en Maaike Neefs
- groep 6/7 Thijs: Desiree Verhagen en Maaike van Dam
- groep 6 Sandra en Barend: Hanneke Ligt en oproep
- groep 7 Marscha en Nikki: Danny van den Meijdenberg en Heidy Verstijnen
- groep 8 Anne: Annelieke Joosten en Anke de Kort
- groep 8 Joyce: Angela van Vugt en Sandy de Rooij
Zoals jullie zien zijn er nog een aantal plekjes open, dus mocht je interesse hebben meld
je aan via ouderraad.devonder@stgboom.nl.
Ook als je vragen hebt over wat het precies inhoud horen wij t graag en geven we
antwoord op je vragen.
Luizenmoeders
Voor alle kleutergroepen zijn we nog op zoek naar luizenmoeders die na de
schoolvakanties de kinderen mee willen controleren op luizen. Mocht u interesse hebben
dan kunt u zich aanmelden via het volgende mailadres: ouderraad.devonder@stgboom.nl
Kleding inzameling
De zomer is bijna voorbij en de winter 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.
Dinsdag 3 en woensdag 4 oktober kunt u uw kleding inleveren binnen onder de trap bij
de hoofdingang van Basisschool De Vonder.
ALLE textiel mag bij ons 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.

Vanuit de bibliotheek
Bibliotheekintroductie
Afgelopen maandag hebben alle groepen een introductie gehad in de bibliotheek. Welke
verschillende soorten boeken staan er in de schoolbibliotheek en welke genres zijn er te
vinden? Hoe zie je dat op de etiketten van de boeken? Daarnaast hebben we ook
gesproken over de regels in de bibliotheek. Alle vanzelfsprekende zaken kwamen voorbij:
niet rennen, niet gillen, niet duwen en trekken, geen boeken vernielen, etc. Hoe moeten
boeken opgeruimd worden in de kasten? Vanaf nu worden boeken door de kinderen zelf
teruggezet in de kast en niet meer in de blauwe bakken gelegd. Zo hoeven de kinderen
de blauwe bakken ook niet meer leeg te ruimen aan het eind van de dag. Dat vond
iedereen een prettig idee!
Op maandagmiddag ben ik, Kim (leesconsulent), op school aanwezig en kunnen kinderen
(en ouders natuurlijk) vragen stellen over de bibliotheek en het kiezen van boeken.
We gaan er een mooi bibliotheek jaar van maken! Veel leesplezier allemaal!
Lenen van boeken
Ouders of verzorgers van alle kinderen,
Er kunnen op De Vonder weer boeken geleend worden. Je hebt hier geen pasje voor
nodig. Als het goed is staan alle kinderen in de laptop beneden in de hal, waar de
vrijwilligers zitten om de boeken uit te lenen. Op ieder leerplein staan boeken, laat uw
kind er een of meerdere uitzoeken die hij/zij leuk vindt en laat het dan registreren, zodat
wij weten wie het boek mee heeft. Als ze uit zijn brengt u de boeken weer terug, waarna
wij ze uit scannen. Laat uw kind dan weer nieuwe boeken uitzoeken, zodat het blijft
lezen. Lezen is namelijk goed voor de ontwikkeling van uw kind!
Ook vragen wij nog nieuwe vrijwilligers om te helpen in de bieb. Het is heel eenvoudig te
werken met de laptop en alles wordt u uitgelegd.

Overig
Oproep nieuwe brigadiers
Er staan op het Rootven brigadiers voor de kinderen die daar veilig over moeten kunnen
steken. Leerlingen van groep 7 hebben vorig jaar aan het eind van groep 6 instructie
gehad van een politieagent. Dus in principe kunnen ze allemaal brigadieren. Er zijn
verschillende kinderen die een groene kaart mee hebben genomen om die thuis in te
laten vullen (nodig voor de verzekering) , maar we hebben er weinig terug gehad. Ook
volwassenen komen we te kort. Het rooster is met veel moeite gevuld t/m december
maar diegenen die brigadieren moeten eigenlijk teveel keren aantreden. Bij ieder kind
staat een volwassene, die heeft de verantwoording. Mocht u bijvoorbeeld maar een keer
in de maand kunnen bent u toch altijd welkom!
We hebben nu vier nieuwe volwassenen en die worden binnenkort ook opgeleid door de
politie. Misschien zijn er nu mensen die ook willen brigadieren. Geef uzelf nu op dan kunt
u nog mee doen met de instructieronde van de politie. Kaarten liggen bij Magret op
kantoor en Trees Verhoeven maakt het rooster.
Tijden Brigadieren
Het brigadieren is vaan 15.15 uur tot 15.35 uur (op de kalender staat dit anders
vermeld).
Workshops Kiku
De worskhops bij Kiku voor het schooljaar 2017-2018 staan weer op de website:
www.kikumoergestel.nl

Op de website
Maak-Kennis-Met-Tennis
Weer gezond op school 7 sept 2017 (Angela Fonken)

