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20 december
21 december
8 januari
18 januari

Kerstviering 17.00-19.00 uur
Kerstvakantie vanaf 12.00 uur
We gaan weer van start…
Volgende nieuwsbrief

Vanuit Directie/MT

Ik wil iedereen die betrokken is bij De Vonder een hele fijne vakantie wensen en alle
goeds voor het nieuwe jaar. Een jaar waarin we als school weer de nodige stappen
vooruit zullen zetten als het gaat om goed -passend- onderwijs. De plannen daarvoor
worden op dit moment gemaakt en zodra ze af zijn zal ik u daarover informeren.
Terugkijkend naar 2017 (voor zover ik dat kan) realiseer ik me dat het voor De Vonder
een hectisch jaar is geweest met een aantal personele wisselingen (waaronder die van
mezelf, waar ik overigens nog altijd erg blij mee ben), de ‘inhuizing’ van OBS De
Bienekebolders (die over-het-algemeen goed verlopen is) en ook onderwijskundige
plannen, die hun beslag in het nieuwe jaar zullen krijgen.
Dankzij de veerkracht van het team, de betrokkenheid van onze ouders en het
enthousiasme van onze leerlingen, wat ik in de afgelopen maanden allemaal heb mogen
ervaren, kijk ik met veel plezier vooruit naar 2018!
Namens het gehele team van BS De Vonder,
groet,
Robb Udo

Nieuwsbrief
Na de kerstvakantie ontvangen alle ouders/verzorgers een mail vanuit Parnassys met
een link naar de website waar de nieuwsbrief gelezen kan worden. De nieuwsbrief staat
dan niet meer in de mail die u ontvangt. De reden hiervan is dat deze manier minder
omslachtig is en de mailadressen in Parnassys altijd up-to-date zijn.

Gezonde school
Beste ouders,
Naar aanleiding van de gezonde week afgelopen schooljaar zijn we verder gegaan met
het thema voeding. We hebben voor het certificaat voeding gekozen omdat:
· Het makkelijker is om jong een gezonde leefstijl aan te leren, dan op latere leeftijd een
ongezonde leefstijl af te leren;
· Lichamelijk actieve leerlingen aantoonbaar betere leerresultaten scoren dan hun minder
fitte leeftijdsgenoten;
· Er in de hele school hetzelfde beleid wordt gehanteerd, zodat het voor iedereen
duidelijk is wat er verwacht wordt.
De afgelopen periode heeft de commissie gezonde school gekeken aan welke criteria we
moeten voldoen om het certificaat voeding te behalen. De eerste stap naar het certificaat
is het aanpakken van de pauze-hap. Met de commissie gezonde school hebben we
besloten dat er vanaf de kerstvakantie in alle groepen groente en fruit wordt gegeten en
water wordt gedronken. Dit is op advies van de GGD. Kijk voor tips op
www.voedingscentrum.nl onder het kopje ‘Mijn kind en ik’.
Wij hopen op uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
De commissie gezonde school.

Vanuit de ouderraad
Bedankt aan alle knutselouders!
We willen nogmaals de ouders bedanken die op woensdagochtend 8 november superhard
gewerkt hebben om versiering mee te knippen, plakken, kleuren en lamineren om de
school gezellig aan te kunnen kleden in winter/kerstsfeer. Hartstikke bedankt voor jullie
hulp!

Point
Geachte ouders/verzorgers,
De school van uw kind neemt deel aan de onderwijs-onderzoekswerkplaats POINT
(www.point013.nl). Eén van de doelen van POINT is om meer inzicht te krijgen in de
wijze waarop (hoog)begaafde leerlingen én hun klasgenoten het beste ondersteund
kunnen worden in de reguliere klas. Daarom zal er dit schooljaar een onderzoek
plaatsvinden in de groepen 5 t/m 8. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers
van de werkplaats POINT in samenwerking met de afdeling Educatie van de Universiteit
Utrecht. Over de inhoud en het doel van het onderzoek vind u hieronder meer informatie.
Als u bezwaar heeft tegen de deelname van uw zoon of dochter aan dit onderzoek kunt u
dit te kennen geven door een email te sturen naar het emailadres vermeld aan het einde
van deze brief.
Doel van dit onderzoek
Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat veel leerlingen in Nederland onvoldoende
gemotiveerd zijn voor school. Dat geldt niet alleen hoogbegaafde leerlingen, maar ook
voor veel andere leerlingen. Vanuit de literatuur zijn er een aantal motiverende
strategieën bekend die leerkrachten kunnen toepassen om de intrinsieke motivatie van
hun leerlingen te stimuleren. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan hoe het is
gesteld met de motivatie van (hoog)begaafde leerlingen en hun klasgenoten op de
POINT-scholen en om te onderzoeken hoe leerkrachten de motivatie van (hoog)begaafde
leerlingen en hun klasgenoten zo optimaal mogelijk kunnen ondersteunen in de reguliere
klas. Voor leerlingen die een plusklas bezoeken, zal ook gevraagd worden naar hun
ervaringen in de plusklas.

Procedure
In februari zal de school van uw kind bezocht worden door één van de
onderzoeksassistenten van het onderzoek. Er zal dan een vragenlijst worden ingevuld
door de leerlingen en de leerkrachten over motivatie en over de wijze van lesgeven. De
vragenlijstafname zal maximaal een uur duren. De schooladministratie en leerkrachten
zal gevraagd worden aanvullende gegevens te verstrekken, namelijk welke leerlingen uit
de klas een plusklas bezoeken of hiervoor in aanmerking komen, welke leerling
gediagnosticeerd zijn als hoogbegaafdheid of bij wie er hiervan een vermoeden is en
eerdere behaalde cijfers.
Vertrouwelijkheid van gegevens
Er zal vertrouwelijk worden omgegaan met de gegevens. De gegevens van dit onderzoek
zullen door de onderzoekers worden gebruikt voor nadere analyse en voor eventuele
publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. Voor alle gegevens geldt dat deze in geen
geval bekeken worden per kind. Het gaat om de resultaten voor de hele groep tezamen.
Er worden tevens geen gegevens over individuele personen verstrekt aan derden. De

anonimiteit van uw kind blijft gewaarborgd.
Vrijwilligheid
Als u niet wilt dat uw kind deelneemt of als uw kind zelf niet wil deelnemen, of als u dat
gaandeweg het onderzoek besluit, dan kunt u dat op elk moment kenbaar maken. Dat
kan zonder opgaaf van redenen en zonder dat dit op enige wijze gevolgen voor uw kind
zal hebben. Tevens kunt u tot een maand na afloop van het onderzoek uw toestemming
intrekken. In dat geval zullen de gegevens van uw kind worden verwijderd uit onze
bestanden. Om deelname van uw kind aan het onderzoek te weigeren, kunt u tot uiterlijk
8 januari 2018 een email sturen naar Lisette Hornstra via t.e.hornstra@uu.nl onder
vermelding van de naam van uw kind, de school en de groep waar uw kind in zit. Als u
niet reageert, gaan we ervan uit dat uw kind mag deelnemen aan het onderzoek.
Nadere inlichtingen
Mocht u vragen hebben over dit onderzoek, vooraf of achteraf, dan kunt u zich wenden
tot de verantwoordelijke onderzoeker Dr. Lisette Hornstra, email t.e.hornstra@uu.nl.
Vriendelijke groet,
Dr. Lisette Hornstra
Afdeling Educatie Universiteit Utrecht

Vanuit de parochie
Kerstgezinsviering 24 december om 17.00 uur
Op Kerstavond is er in onze kerk een gezinsviering waarin
door kinderen een Kerstspel wordt uitgevoerd. Tijdens de
viering zal het kinderkoor de traditionele kinderkerstliedjes
ten gehore brengen. Als uw kind graag iets wil doen (bv.
lezen of collecteren) kunt u hem of haar daarvoor opgeven
via: ehc.moergestel@jozef-parochie.nl
Driekoningenzingen 6 januari
Het is een traditie dat tijdens het feest van Driekoningen door kinderen langs de deuren
wordt gegaan om, verkleed als de drie wijzen uit het oosten die op zoek waren naar het
Kindje in de kribbe, te zingen en geld op te halen voor een goed doel. In Moergestel
wordt dit nog steeds gedaan tot op de dag van vandaag! De kinderen
gaan op pad om geld op te halen voor pater Theo Raaijmakers die in
Bolivia de zorg heeft voor straatkinderen. Zijn stichting wil kinderen,

jongeren en vrouwen (met kinderen) een nieuwe kans geven in het leven.
Wat gaan we doen?
Kinderen kunnen op 6 januari tussen 10 en 11 uur collectebussen, kronen, sterren en
lampionnen ophalen in het Parochiecentrum, St. Jansplein 9.

Daarna kunnen ze als Driekoningen langs de huizen gaan. Om 15.30 uur worden alle
Driekoningen verwacht in woonzorgcentrum Park Stanislaus, (Kloosterdreef 3,
Moergestel) waar zij welkom worden geheten en hun liedje mogen voorzingen. De
collectebussen kunnen weer worden ingeleverd. Voor alle kinderen zijn er prijsjes en een
leuke verrassing.

Vanuit de bibliotheek

Nationale voorleeswedstrijd
De Vonder doet al enkele jaren mee aan de nationale voorleeswedstrijd.
Dit jaar is na een spannende voorronde op school Sara uit groep 7 (de groep van Marcha en
Nikkie) gekozen als schoolkampioen. Zij heeft gewonnen door prachtig voor te lezen uit
Juffrouw Pots (geschreven door Tosca Menten).
Heel goed gedaan Sara! Veel succes bij de volgende ronde in de Tiliander.
Bijna Kerst!
De Kerstperiode breekt weer aan. Een fijne tijd om rust te nemen en lekker met een boek op
de bank te kruipen. Hieronder een aantal boeken uit de schoolcollectie die passen binnen het
thema Kerst. Voor een bredere keuze kunt u natuurlijk altijd terecht in de bibliotheken van
Oisterwijk of Tilburg.

Schaatspret
Onze groepen 3 t/m 8 hebben genoten van de schaatsbaan in Oisterwijk…
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Foto’s

6-7 Thijs: Schaatsen
6-7 Thijs: Portretten Vincents Tekenlokaal
6-7 Thijs: Foto's Surprise
6-7 Thijs: Bezoek Vincents Tekenlokaal
6-7 Thijs: Project kunstschilders
6 Sandra: Schaatsen
6 Sandra: Sinterklaas
6 Sandra: Kerst
7 Marscha en Nicky: Foto's schaatsen groep 7
8 Joyce: Surprise 2017
algemeen: Sinterklaas De Vonder

