Nieuwsbrief nr.6
9 november 2017
Kalender
Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

9 november
10 november
11 november
12 november
13 november
14 november
15 november
16 november
17 november
18 november
19 november
20 november
21 november
22 november
23 november

Volgende nieuwsbrief

Vanuit Directie/MT
Inspectiebezoek d.d. 2-11-2017
Afgelopen donderdag heeft de ‘Inspectie van het Onderwijs’ in de persoon van mevr.
Rodgers een bezoek aan onze school gebracht. Kort tevoren was dit aangekondigd. Een
eerste inspectiebezoek voor De Vonder omdat het vorige bezoek aan de toenmalige
‘Graaf van Ursel’ is geweest in maart 2013.
Mevr. Rodgers heeft op deze dag met het team gesproken, een vijftal groepen bezocht,
met directie en IB-ers gesproken, met een aantal leerlingen uit onze bovenbouw
gesproken en een aantal documenten bestudeerd.
Aan het eind van de dag heeft ze haar eerste bevindingen met ons gedeeld,
vooruitlopend op haar definitieve verslag wat we medio december kunnen verwachten. In
dat eindgesprek heeft ze aangegeven dat er voor ons een aantal ontwikkelpunten zijn
t.a.v. kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. T.a.v. het didactisch handelen in de
verschillende groepen gaf ze aan ‘tevreden’ te zijn.
De aanbevelingen van mevr. Rodgers nemen we mee in onze schoolontwikkeling. Zodra
haar rapport definitief is zullen we het met de MR inhoudelijk bespreken en zal ik u via de
nieuwsbrief informeren.

Studiedagen: aanpassing van de agenda…
In onze vorige nieuwsbrief gaf ik aan dat we op De Vonder aan de slag gaan met
onderwijsontwikkelingen. In het kader daarvan ben ik zo vrij geweest om in de
jaarplanning de volgende wijzigingen aan te brengen:
 De geplande studiedag van maandag 18 juni 2018 komt te vervallen.
 Op donderdag 15 en vrijdag 16 maart 2018 plannen we 2 nieuwe studiedagen.
Dat betekent dus dat de leerlingen op 15 en 16 maart 2018 vrij zijn. We nemen als team
op die dagen uitgebreid de tijd om met elkaar te spreken over het onderwijs van De
Vonder in de breedste zin van het woord.
Ik realiseer me dat een wijziging in studiedagen voor een aantal ouders om andere
opvang vraagt. Ik meld het nu, zodat u hopelijk tijd genoeg hebt om e.e.a. nog te
kunnen regelen.

Vanuit de ouderraad
Luizencontrole
Wij zoeken nog steeds voor een paar groepen luizenouders!!
Elke maandagochtend om half 9 na elke vakantie worden alle groepen nagekeken
door luizenouders, het is maar 5 à 6 keer per jaar en duurt maximaal
een uur (mits alle ouders aanwezig zijn).
Dus heb je op maandagochtend tijd en heb je een kind in de klas bij:
Kristel/Gaby
Chantal/Mark
Elly/Majella
of bij Lotte/Bregje geef je dan op!!
Voor dit schooljaar zijn de data:
maandag
maandag
maandag
maandag

8 januari 2018 om 8.30 uur
19 februari 2018 om 8.30 uur
7 mei 2018 om 8.30 uur
20 augustus 2018 om 8.30 uur

Alvast bedankt allemaal!!
Groetjes Danny van den Meijdenberg
opgeven graag via de mail: stijndanny@hotmail.com

Nieuwe OR-leden
Een tijdje geleden hebben we een oproep gedaan voor nieuwe OR-leden. We zijn blij dat
we vier enthousiaste reacties hebben mogen ontvangen. We waren op zoek naar twee
nieuwe leden, waarvan één secretaris. Omdat we het zonde vonden om ouders af te
zeggen, hebben we alle opties opnieuw bekeken en uitgezocht. Volgens de statuten zijn
er, gezien het huidige aantal leden op dit moment, vier plaatsen beschikbaar. Daarom
voegen we vier nieuwe leden toen aan de OR.
Onze nieuwe leden zullen zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. Hieronder
stellen zich ook nog twee leden aan u voor. Zij zijn ingestroomd na een eerdere oproep
tijdens het schooljaar 2016-2017 en draaien inmiddels al weer een tijdje mee.
Hallo allemaal,
Ik ben Sanne Veltrop, moeder van Indy (5) en Suus (3). Afgelopen schooljaar heb ik me
aangemeld voor de ouderraad.
Ik vind het leuk en belangrijk dat ik als ouder betrokken ben bij school en zo mijn
steentje bij kan dragen om een mooi schooljaar te maken voor de kinderen van de
Vonder.
Groetjes Sanne
Hallo,
Als nieuw lid van de ouderraad op de Vonder wil ik me graag even voorstellen. Ik ben
Jessica Verhoeven. Ik ben geboren en getogen in het mooie Moergestel. Ik ben getrouwd
met Twan Verhoeven en we hebben twee meiden. Floor is 7 en Pleun is 5 jaar. Ik werk al
10 jaar als logopedist in Ziekenhuis Bernhoven. Mijn grootste doelgroep daar zijn kindjes
in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. Daarnaast werk ik veel op de afdeling neurologie, waarbij
ik mensen na een beroerte verder help wat betreft spraak, taal en slikproblemen. We
sporten allemaal graag. Twan en ik gaan graag wielrennen. In de winter wordt dat dan
spinnen. Voor het spelelement pakken we ons tennisracket. Floor en Pleun zijn verkocht
aan het spelletje handbal. En paardrijden is voor Pleun helemaal het einde. Als vrijwilliger
zet ik me graag in als medetrainer bij handbal en het organiseren van de
jeugdvakantieweek. Ook op school wil ik graag een steentje bijdragen. Ik hoop dan ook
op een leuke tijd als lid van de ouderraad.
Met vriendelijke groeten, Jessica

Sinterklaasfeest

De voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest zijn weer opgestart. Vanuit de
Sinterklaascommissie zijn we op zoek naar enkele ouders die willen helpen bij (één van)
de volgende activiteiten:
•
•
•
•
•

Vrijdag 17 november 2017, 19:00 – 20:00 uur: versieren van het
Draaiboompje
Maandag 20 november 2017, 8.30 – 10:00 uur: versieren van de school
Woensdag 22 november 2017, 19.00 – 20:00 uur: cadeaus inpakken op school
Dinsdag 5 december 2017, vanaf 8:30 – 11:30 uur: foto’s maken van het
Sinterklaasfeest
Dinsdag 5 december 2017, 13:00 – 14:30 uur: versiering op school opruimen

* Tijden zijn enigszins onder voorbehoud
Indien u wilt helpen bij één of meerdere van bovenstaande activiteiten, verzoeken wij u
om voor woensdag 15 november 2017 een e-mail te sturen aan
ouderraad.devonder@stgboom.nl. Gelieve in de e-mail aan te geven bij welke
activiteit(en) u zou kunnen helpen. Wij zullen dan uiterlijk donderdag 16 november 2017
terugkoppelen of u ingedeeld bent.
Agenda:
5 december 2016 Sinterklaas komt op school / Surprise voor de groepen 6 t/m 8

Vanuit de bibliotheek

Schrijfwedstrijd groep 7 en 8
De winnaar van de schrijfwedstrijd voor de groepen 7 en 8 is bekend. Via de volgende
link is het filmpje te vinden waarin de winnaar bekend wordt gemaakt:
https://www.youtube.com/channel/UCpUVX_-5duj_IsBWDetjxXg
Van de 17 inzendingen zijn er twee apart genoemd vanwege de hoge kwaliteit van de
verhalen: die van de Bienekebolders en De Vonder!! Beide scholen gefeliciteerd met dit
mooie resultaat. Daar mogen jullie met recht trots op zijn!
Lenen bij de ‘gewone’ bibliotheek
Op school staat een mooie collectie boeken met in principe voor ieder wat wils. Maar het
kan natuurlijk voorkomen dat net dat ene boek waar je over gehoord of gelezen hebt en
dat je heel graag wilt lenen niet aanwezig is in de collectie van de schoolbibliotheek.

Om dan toch dat boek te kunnen lenen, kun je naar de bibliotheken in Oisterwijk of
Tilburg (of de andere bibliotheken van Midden-Brabant). Mocht je geen tijd hebben of het
boek is ook daar niet aanwezig, dan bestaat de mogelijkheid om het boek te reserveren
via internet of via de app Wise (kinderen kunnen 3 boeken gratis reserveren). Het boek
wordt dan naar de vestiging Den Boogaard gestuurd (even controleren bij de
instellingen) waar het opgehaald en ingeleverd kan worden.
De bibliotheek in Oisterwijk is na de verbouwing erg mooi geworden. De boeken staan
wel anders in de kasten dan voorheen. Waar de boeken vroeger enkel op achternaam
schrijver waren geplaatst, staan ze nu verdeeld over een aantal werelden. Daar staan
zowel de leesboeken als de informatieve boeken vervolgens wel weer op achternaam
schrijver. Mochten er vragen zijn over de bibliotheek Oisterwijk, dan mogen die natuurlijk
altijd aan een medewerker daar, maar ook aan mij gesteld worden.
Kim de Jong

Overig
Samenloop voor Hoop
Graag uw aandacht voor onderstaande link; hier kunt u een artikel uit het Stadsnieuws
(Tilburg) terug lezen d.d. 4 oktober 2017 waarin informatie wordt gegeven t.a.v. een
‘Samenloop voor Hoop’ die -hopelijk- volgend jaar in Moergestel georganiseerd gaat
worden.

www.stadsnieuws.nl/nieuws/algemeen/256810/-samen-strijden-tegen-rotziekteOp de website
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Groep 7 Marscha en Nicky: Project IJsland
Groep 7 Marscha en Nicky: Project Egypte
Groep 7 Marscha en Nicky: Spreekbeurt Sjuul dierenambulance
Groep 4 Brigitte: Herfstwandeling
Groep 4 Kim en Jeske: Herfstwandeling

