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Goede Vrijdag: kinderen zijn vrij
Studiedag team: kinderen zijn vrij
Volgende nieuwsbrief

Vanuit Directie/MT:
Studie-2-daagse team de Vonder
Afgelopen donderdag en vrijdag zijn we met ons team in Westelbeers geweest
(Eigentijdserf) om daar uitgebreid met elkaar te spreken over de toekomst van ons
onderwijs op de Vonder.
Intensieve dagen die ik in de volgende ‘steekwoorden’ wil samenvatten:
Gebruik leerpleinen, hoe kan dat anders? – Zijn onze methodes leidend of niet? – Hoe
kijken wij naar onze kinderen? – Vertrouwen – Rol en betrokkenheid ouders – Rol en
betrokkenheid team – Communicatie – Meer zelfsturing door kinderen? – Toetsen –
Groep-overstijgend onderwijs (of niet)? – etc., etc.
Ik realiseer me dat dit voor u wellicht losse kreten zijn die vragen oproepen. Dat heeft de
2-daagse bij ons ook zeker gedaan en de antwoorden gaan we nu in een vervolgtraject
bedenken. Antwoorden die moeten passen bij de Vonder en recht doen aan onze
schoolontwikkeling.
Ik houd u op de hoogte.

Enquête schooltijden
U hebt, schriftelijk, via uw oudste kind {groep 8 uitgezonderd} de enquête ontvangen
waarin we u een aantal vragen stellen over de schooltijden op de Vonder. Aanleiding is
de behoefte zicht te krijgen op hoe ouders/verzorgers en teamleden denken over de
huidige schooltijden op de Vonder. Daarnaast is er de belofte van 2 jaar geleden om in
dit schooljaar deze enquête te houden.
De spelregels:
- Per gezin mag u 1 stem uitbrengen.
- Ouders uit onze huidige groepen 1 t/m 7 mogen hun stem uitbrengen
(inzet van mogelijke aanpassing schooltijden is 1-8-2018).
- Ouders van nieuw aangemelde kinderen mogen ook hun stem uitbrengen.
- De enquête loopt van 19-3-2018 t/m 29-3-2018.
- Ingevulde formulieren inleveren bij de groepsleerkracht van uw oudste kind.
- Team van de Vonder ‘stemt’ ook mee.
- De uitslag van de enquête is adviserend t.a.v. het uiteindelijke voorstel vanuit de
directie.
- Dat voorstel moet door de MR goedgekeurd worden.
- Over de uitslag van de enquête en evt. consequenties informeren we u eind april.
Mocht de directie uiteindelijk voorstellen de schooltijden aan te passen, dan zal dit
uiteraard de nodige consequenties hebben. Een overzicht van mogelijke gevolgen is bij
de enquête gevoegd. Verder kunt u op onze website (www.bsdevonder.net) de powerpoint-presentatie met achtergrondinformatie inzien (nieuwsbrief 11, bijlage 1) die is
getoond tijdens de informatieavond op 31 januari jl.

Schoolregels
In de komende periode stellen we 1 afspraak per week centraal.
Dit zijn ze:
1. We houden rekening met elkaar.
2. We behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden.
3. We zorgen voor een veilige school(-omgeving).
4. We zorgen goed voor alle materialen.
5. We zorgen voor rust in de school.
De afspraken gelden voor zowel leerlingen, collega’s en ouders.

Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tadaaaaa!!
De schoolreis van dit jaar komt al snel dichterbij en dus is het weer tijd voor wat
informatie. Zoals jullie inmiddels weten, gaan we gezellig met de hele school naar de
Efteling!
Op 26-06-2018 gaan we genieten, in het zonnetje, van de mooiste attracties van het
land!
Een abonnement? Geef het door! De inventarisatie van de abonnementen verloopt
lekker! Heeft u een abonnement, mag uw kind het meenemen die dag en heeft u dat nog
niet doorgegeven, geef dit dan alsnog door aan de eigen groepsouder. Misschien
belangrijk om te vermelden; bij binnenkomst levert uw kind zijn of haar abonnement in
bij de eigen leerkracht, om de kans op verliezen uit te sluiten.
Wilt u helpen? Graag! Ook zijn wij uiteraard op zoek naar een heleboel helpende handen.
Vooral in de onderbouw is uw hulp meer dan welkom! U mag zich vanaf nu opgeven bij
de groepsouder van uw kind. We gaan dan als volgt te werk; de ouders die groepsouder
zijn of in de O.R zitten hebben voorrang, omdat zij op diverse extra momenten van het
jaar klaar staan voor de school/de kinderen. Daarna zal er, indien nodig, een loting zijn.
Dit is het eerlijkst. We hopen op uw begrip.
Algemene informatie:
-We zullen die ochtend om 9:00 uur verzamelen op het schoolplein bij de eigen
leerkracht. Die checkt of alle kinderen aanwezig zijn. Daarna lopen we naar het Sint
Jansplein, waar de bussen al op ons staan te wachten. We zullen die dag om 16:30 in het
park verzamelen en dus rond 17:30 weer in Moergestel arriveren.
- Alle kinderen nemen die dag wat fruit, drinken en een lunchpakketje mee. In de middag
gaan we met de hele school lunchen op een groot veld in de Efteling. Dit is natuurlijk erg
gezellig en dan kunnen de klassen, ouders en leerkrachten elkaar even ontmoeten.
- De kinderen t/m groep 5 zullen onder begeleiding van leerkrachten en/of ouders door
het park gaan. De kinderen van groep 6 krijgen de keuze; er is wel begeleiding
beschikbaar voor de kinderen die dat fijn vinden. De kinderen van groep 7 en 8 mogen
op eigen gelegenheid door het park, maar er zullen voldoende posten (in ieder ‘rijk’)
aanwezig zijn, mochten zij vragen hebben.
In de komende nieuwsbrieven zal steeds wat informatie verschijnen over de schoolreis.
Wij hebben er zin in!
Werkgroep schoolreis

Fietstocht Koningsdag 2018
Vooraankondiging:
Op vrijdag 27-4-2018, Koningsdag 2018, wordt er een ‘Oranje-fietstocht’ georganiseerd.
Op dinsdag 17-4-2018 krijgen onze kinderen uit de groepen 1 t/m 7 een tasje met
materialen mee naar huis, waarmee zij hun fiets kunnen versieren. Nadere info volgt.

Vanuit de parochie
Zondag 25 maart: Gezinsviering Palmzondag.
Op zondag 25 maart is er om 9.30 uur een gezinsviering in de kerk. Kinderen worden
uitgenodigd om met hun Palmpasenstok naar de kerk te komen. Het kinderkoortje zal
liedjes zingen tijdens de viering. Vindt uw kind het leuk om te zingen? Dan is hij/zij van
harte welkom om een keer mee te zingen. We repeteren iedere maandag van 17 tot 18
uur. Info via dorris.rijnen@jozefparochie.nl
Goede Vrijdag 30 maart: Kruisweg voor kinderen.
Op Goede Vrijdag is er om 15.00 uur een Kruisweg speciaal voor kinderen. We lopen met
de kinderen langs de 14 staties van de Kruisweg in de kerk. Deze gebedsviering duurt
een klein half uur.
Eerste Paasdag 1 april: Kinderwoorddienst tijdens de viering.
Tijdens de Hoogmis op Eerste Paasdag om 9.30 uur is er voor de kinderen tijdens de
viering een kinderwoorddienst. Ze mogen dan een gedeelte van de viering mee naar het
parochiecentrum waar zij het Paasverhaal te horen krijgen en samen een creatieve
verwerking maken.

Groet,
Team BS de Vonder

Kledinginzameling Basisschool De Vonder
Heeft u ook uw kledingkast opgeruimd en de winterkleren verwisseld voor de
zomerkleren? Wat niet meer past, versleten of geen mode meer is kunt u in zakken doen
en inleveren op Basisschool de Vonder. Ingeleverde kleding komt geheel ten goede aan
het Leger des Heils. En van de opbrengst kunnen wij op school leuke dingen doen.
Maandag 9 april, dinsdag 10 april en woensdag 11 april kunt u uw kleding inleveren in
het schoolgebouw van Basisschool De Vonder, onder de trap bij de hoofdingang
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;
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