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Informatieavond Voortgezet onderwijs (groepen 7 en 8) en
Uitwisseling België (groepen 7)

Volgende nieuwsbrief

Vanuit Directie/MT
“Zo, mijn eerste twee weken als fulltime schoolleider op De Vonder zitten erop!”
In een eerdere nieuwsbrief (vlak voor de zomervakantie) heb ik me al kort aan u
voorgesteld en in de laatste nieuwsbrief kon u lezen dat ik inmiddels fulltime aanwezig
ben.
Ik moet zeggen dat de afgelopen periode op De Vonder me meer dan goed bevallen is.
Ik heb een leerling-populatie aangetroffen die mij op een warme manier welkom heeft
geheten en zeer geïnteresseerd is in mijn thuissituatie e.d. (J), een team met veel
kwaliteit en een grote werklust en een ouder-populatie die ik als zeer betrokken ervaren
heb (in-die-relatief-korte-tijd-dus-dat-belooft-wat).
Ik heb de afgelopen weken veel kennismakingsgesprekken mogen voeren en enkele
korte klassenbezoeken afgelegd. Op die manier probeer ik snel de school als geheel te
leren kennen en zodoende ook een beeld te krijgen bij ons onderwijs en de mogelijke
ontwikkelpunten daarvan.

In volgende nieuwsbrieven zal ik u op de hoogte houden van onze
onderwijsontwikkelingen.
Tot zover voor nu,
groet,
Robb Udo
Vervanging juf Lotte de Kroon (groep 1-2)
Zoals u ongetwijfeld weet is juf Lotte zwanger. Het zwangerschapsverlof van juf Lotte zal
ingevuld gaan worden door juf Suzanne Robben. Suzanne heeft vorig schooljaar een
aantal dagen meegedraaid met de groep van juf Helga, dus mogelijk herkent u haar.
Zoals het er nu naar uitziet zal juf Lotte op 29-11-2017 met verlof gaan. Juf Suzanne zal
vanaf 1-11-2017 enkele dagen in de groep van Lotte meelopen om zodoende een goede
overdracht te kunnen regelen. Juf Bregje blijft gewoon de donderdagen voor haar
rekening nemen in deze groep.
We wensen juf Lotte (alvast) veel plezier tijdens haar verlof en juf Suzanne veel succes.

Vanuit het team
Groepen 5 op de fiets naar de gym
Vanaf dinsdag 31 oktober gaan de groepen 5 (op dinsdag met de fiets naar de gymzaal.
Wilt u er voor zorgen dat uw kind een fiets bij zich heeft.

Groep 1-2 Helga: JOOP tuin

Schrijversbezoek aan groepen 3 en 4
Op maandag 9oktober hebben de groepen 3 en 4 bezoek gehad van de schrijver Manon
Sikkel. Schrijver van verschillende boeken zoals “De niet zo enge Buurman”, en
Gruwelijk, grappige Griezelverhalen” .
In alle groepen is het bezoek met enthousiasme ontvangen. Af en toe was het wat
spannend voor sommige kinderen en dit had vooral te maken met het thema van de
Kinderboekenweek.
Alle kinderen hadden het bezoek voorbereid en er werden leuke en erg goede vragen
gesteld.
Kortom het was een gezellig en leerzaam bezoek.

Groep 3 Kristel en Gaby: Manon Sikkel

Bezoek schrijfster groep 3 juf Gaby en Kristel
Maandagochtend hebben we bezoek gehad van schrijfster Manon Sikkel. Ze heeft voor
kinderen al veel boeken geschreven, met spannende en soms enge verhalen. Dit paste
uitstekend bij de Kinderboekenweek, met het thema "gruwelijk eng". Ze heeft o.a.
stukjes voorgelezen uit haar eigen boeken en ook handtekeningen uitgedeeld. Manon is
maandag ook in groep 3b geweest en bij de groepen 4.
De boekenmarkt ter afsluiting van de KBW
Woensdag 11 oktober is de Kinderboekenweek afgesloten met
een boekenmarkt.
Dit was een geweldig succes. Heel veel ouders en kinderen
zijn langs geweest om boeken te kopen. Dit is heel fijn want
dan kunnen we nieuwe boeken aanschaffen voor de bieb.
De opbrengst is ongeveer € 200,--. Hier zullen boeken
worden aangeschaft voor de groepen 3, 7 en 8.
Het gouden griffelboek van Koos Meinderts “Naar het
noorden” wordt ook gekocht.

Vanuit de parochie
Heilig Vormsel
De parochie St. Jozef start in november met de voorbereiding van het H. Vormsel voor
alle kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk. De Vormselvoorbereiding zal plaats
vinden in het St. Jozef Centrum, Kerkstraat 95A te Oisterwijk. De vormselviering vindt
voor alle kinderen uit de parochie plaats op zaterdag 3 maart 2018 om 19.00 uur in de
St. Petruskerk in Oisterwijk. Het H. Vormsel zal dit jaar worden toegediend door onze
bisschop Mgr. Gerard de Korte.
Kinderen in de leeftijd van 11/12 jaar en die dit jaar in groep 8 zitten, zijn van harte
welkom om deel te nemen. Ook jongeren die al naar het voortgezet onderwijs gaan
kunnen meedoen aan het project om hun H. Vormsel te mogen ontvangen.
U bent samen met uw kind van harte welkom op de informatieavond waar wij u
informatie zullen geven over het Vormselproject, het verloop van de voorbereidingen en
over de Vormselviering zelf.
Deze algemene informatieavond vindt plaats op: donderdag 9 november a.s. van
19.30 tot 20.30 uur in het St. Jozef Centrum, Kerkstraat 95A in Oisterwijk. U kunt zich
aanmelden voor de informatieavond via vormsel@jozef-parochie.nl Contactpersoon:
Tonnie Roozen T: 06 22 03 87 69
Schoenendoosactie
Jaarlijks doen we vanuit de parochie mee met de landelijke schoenendoosactie
“Actie4kids”. Ieder jaar worden middels deze landelijke actie zo’n 50.000 kinderen blij
gemaakt met een gevulde schoenendoos. De bedoeling is om een schoenendoos te
versieren en te vullen met allerlei bruikbare en leuke spullen voor een kind elders op de
wereld. Jong en oud kunnen aan deze actie deelnemen. De schoenendozen worden
uitgedeeld aan kinderen in moeilijke omstandigheden, zoals kinderen in weeshuizen,
ziekenhuizen, vluchtelingenkampen of die op straat leven. Dit jaar gaan de
schoenendozen naar landen in West-Afrika, Oost-Europa, het Midden-Oosten en de
kinderen van vluchtelingen in Europa.
Folders om mee te kunnen doen zijn te verkrijgen bij de Novy, slagerij Ketelaars,
basisschool de Vonder en in de kerk. In deze folder staat precies beschreven wat de
bedoeling is. Zie ook: www.actie4kids.nl
De schoenendozen (inclusief de gevraagde eigen bijdrage van 5 euro voor
transport- en organisatiekosten) kunnen ingeleverd worden tijdens de
parochiebrede gezinsviering in de St. Petruskerk op 12 november om 11.00 uur.
Deze viering in Oisterwijk zal in het teken staan van de schoenendoosactie met het
thema: “Voor jou..... van mij.......” Tot aan de datum van 12 november kunt u de
gevulde schoenendoos bij de kerk of parochiecentrum (di, wo en vr. 10-12 uur)
inleveren. Contactpersoon: Joanne Pourier T: 06 20 73 62 11

Overig
Energiecafé 13 november, 19.30 – 21.30 uur
Duurzame Energie Coöperatie Oisterwijk (DEC-Oisterwijk) organiseert op maandagavond
13 november in basisschool de Vonder een energiecafé. Tijdens de informatieavond kom
je meer te weten over de mogelijkheden van energiebesparing in je nieuwe of bestaande
koop- of huurhuis. De toegang is gratis.
Het programma biedt een scala aan informatie over toegankelijke energiebesparing:
Praktische kennis over isolatie, energieleveranciers en zonnepanelen Onder de
aanwezigen verloot DEC-Oisterwijk tijdens de avond vier quickscans energieadvies.
Meer informatie: www.dec-oisterwijk.nl/energiecafe
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