
 
 

Nieuwsbrief nr. 19 
14 juni 2018  

 
Kalender 

Ma 18 juni Pré-adviezen groepen 7 

Di 19 juni Pré-adviezen groepen 7 

Ouderavond groepen 1-2 

MR-vergadering 

Wo 20 juni Ouderavond groepen 1-2 

Do 21 juni  Groep 8 kennismaking VO 

Wisselmiddag nieuwe groepen 

Di 26 juni Schoolreis 

Wo 27 juni  Rapport 2 

Do 28 juni Volgende nieuwsbrief 

Vonderwijs                                                                                                                         

Op vrijdag 1-6-2018 hebben we onze jaarlijkse terug- en vooruitblik-dag gehad. Eén van 

de onderdelen op die dag was het maken van een toets, te weten: ‘Cito 3.0 / toets terug- 

& vooruitblik / team’. Collega’s hebben super-hard en super-serieus gewerkt aan deze 
adaptieve () toets en hebben daar ook weer eens gemerkt wat het met je doet als je 

zo’n toets (onder een beetje tijdsdruk) moet maken. 

De uitslagen van die toets worden nu verwerkt in een team-groepsoverzicht en met die 
uitslag doen we ons voordeel richting het nieuwe schooljaar. 

T.a.v. Vonderwijs kan ik u melden dat onze stuurgroep, bestaande uit Angela, Anne, 

Bregje, Brigitte, Helga, Jamy, Joyce, Thijs en Robb, zich aan het buigen is over de juiste 

stappen die we moeten zetten om onze schoolontwikkeling door te zetten. We gaan 

daartoe tussen de komende herfst- en kerstvakantie (in schooljaar 2018-2019) een 

oriëntatieproject draaien. Per leerplein zullen we een thema kiezen waar we een aantal 

weken aan gaan werken en waar met name het vak W.O. aan bod zal komen. Daarna 

besluiten we of we met die manier van werken doorgaan en op welke manier dat evt. 

uitgebreid gaat worden. 

 

Hieronder nog wat foto’s van de toets-afname op 1-6-2018: 



 

 

Luizen-oproep (ouders dan hé…)                                                                                                                                        

Voor het luizen-pluizen zijn wij dringend op zoek naar extra handen.                                 

Iedereen mag komen helpen. Heb je interesse, dan kun je je aanmelden via: 
m.vandewal@stgboom.nl 

Brigadieren-oproep                                                                                                     

Wij zijn dringend op zoek naar verkeersbrigadiers.                                                                 

Zonder jullie hulp redden wij het niet.                                                                             

Dit mogen ouders, verzorgers, opa's, oma's, tantes, buren, etc. zijn. Heb je interesse 

meld je dan aan via: m.vandewal@stgboom.nl  

Kikker-pak-oproep                                                                                                         

Voor onze musical groep 8 zijn we op zoek naar een kikker-pak? Hebt u er toevallig 

eentje die een leerling uit groep 8 past, zouden we die dan mogen gebruiken? We horen 
het graag via: m.vandewal@stgboom.nl  
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Schoolreis 26-6-2018: Efteling                                                                                                                          

Ouders die zich hadden aangemeld, hebben inmiddels via de groepsouders definitief 

aangegeven dat zij meegaan. Harstikke bedankt voor de enthousiaste aanmeldingen, 

mede dankzij uw hulp belooft het een fantastisch schoolreisje te gaan worden. Via de 

groepsleerkracht hebben deze ouders misschien inmiddels een email ontvangen met wat 

korte info, zo niet dan volgt dit binnenkort. Houd u mailbox in de gaten. Mocht u 

onverhoopt het weekend voor het schoolreisje nog geen mail hebben ontvangen van de 
leerkracht, neem dan even contact op met de werkgroep via 

Ouderraad.devonder@stichtingboom.nl  

Mocht u bij het lezen van deze info bedenken dat u zich had opgegeven, maar nog 

helemaal niets hebt gehoord, neem dan ook even contact op via genoemd emailadres. 

Via mail ontvangt u in de week van 18-6-2018 nog een brief waarin een aantal 

praktische zaken genoemd staan. 

 

Schoolvakanties/kalender 

Hieronder ziet u een overzicht van de schoolvakanties in het nieuwe schooljaar en de 

geplande studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn. De volledige schoolkalender 

ontvangt u kort voor het einde van dit schooljaar. 

 

Herfstvakantie: 15 t/m 19 oktober 2018 

Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie: 4 t/m 8 maart 2019 

Meivakantie:  19 april t/m 3 mei 2019 

Hemelvaartsdag: 30 mei 2019 

Vrije dag:  31 mei 2019 

2e Pinksterdag: 10 juni 2019 

Studiedagen:           vrijdag 5 oktober 2018, donderdag 6 december 2018, maandag 28 

januari 2019, maandag 11 maart 2019, vrijdag 17 mei 2019 en 

dinsdag 11 juni 2019 
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Gezocht ouders, verzorgers en opa's en oma's! 

We willen de sint- en kerstversiering op school nieuw leven inblazen. Maar… 

…dat kunnen wij niet zonder jullie hulp! 

Wie heeft er tijd en zin om thuis een Piet en/of kerstboom te naaien? Voor stof en 

patronen zorgen wij. 

Geef je op via onderstaand mailadres of telefoonnummer: 

lilijanvanboxtel@hotmail.com  

0652322244 

Dan is de school in december dankzij u prachtig versierd! 

Alvast bedankt voor uw hulp! 

 

De ouderraad 

 
 

 
 

 

 

 



 

Overblijven in schooljaar 2018-2019                                                                               
Beste ouders en/of verzorgers, 

In verband met het overblijven op school, willen de coördinatoren die het overblijven 

regelen, graag van u weten of uw kind/eren gebruik gaat/gaan maken van de 

overblijfregeling in het nieuwe schooljaar. 

Indien uw kind/eren gebruik gaat/gaan maken van het overblijven, gelieve het formulier 

(zie bijlage) in te vullen en bij voorkeur te mailen naar overblijvendevonder@gmail.com, 

of inleveren bij de groepsleerkracht van uw zoon/dochter vóór 22 juni 2018. 

 

 
 

Bedankochtend (herinnering) 

Omdat wij zo blij zijn met uw hulp is er voor alle vrijwilligers ook dit jaar weer een 

bedank-ochtend.    

De kinderen van de Vonder willen u dan bedanken voor al uw hulp in dit (bijna) 

afgelopen schooljaar. 

De bedankochtend is op woensdag 20 Juni 2018. Vanaf 10.15 uur verwachten wij u in de 

speelzaal van onze school. Het programma start rond 10.45 uur en duurt tot ongeveer 

12.00 uur. 

 Wanneer u graag wilt komen, wilt u zich dan aanmelden bij: 

m.vandewal@stgboom.nll  

zodat wij een inschatting kunnen maken hoeveel personen er komen. 

Bedankt en tot ziens. 
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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. 

 

 

 

 

 

Kinderjury 

Er kan niet meer gestemd worden op boeken voor de Kinderjury. Op woensdag 27 juni 

worden de winnaars bekend gemaakt.  

De kanshebbers in de leeftijdsgroep 6-9 jaar zijn: 

De (nogal) ijzingwekkende zoektocht van Herre – Marte Jongbloed (Luitingh-Sijthoff) 

De waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen – Andy Griffiths en Terry Denton (Terra-

Lannoo) 

Fantasia XII – Geronimo Stilton (De Wakkere Muis) 

Dolfje Weerwolfje 18:  Griezelwielen –  Paul van Loon (Leopold) 

Superjuffie op de Zuidpool –  Janneke Schotveld (Unieboek|Spectrum) 

 

De kanshebbers in de leeftijdsgroep 10-12 jaar zijn: 

Dagboek van een muts, BFF’s voor even – Rachel Renée Russell (De Fontein) 

Dummie de mummie en het geheime van Toemsa – Tosca Menten (Van Goor) 

Het leven van een loser, Drie keer niks – Jeff Kinney (De Fontein) 

Izzylove 7 – Expeditie vriendschap – Manon Sikkel (Luitingh- Sijthoff) 

Operatie Pisang – Jozua Douglas (De Fontein) 

 

Activiteiten in bibliotheek Oisterwijk in juni 

 

13 juni 

15.00 - 16.25  

Oma Boekentas (4 - 8 jr.) 

  

Voorlezen, zingen & poppenkast. 

  

gratis 

Voorleespodium 

28 juni 

15.00 - 17.30 

Coderdojo (7 - 17 jr.) 

  

Leren programmeren met je laptop 

  

gratis 

Aanmelden: 

coderdojooisterwijk@gmail.com 

1e verd. 

(oude bieb 

29 juni 

10:00 – 10:30 

Voorleesuurtje 

 

Voorlezen voor peuters en kleuters 

Thema vakantie 

 

gratis 

Voorleespodium 
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Op de website 

 

Ouderbijdrage De Vonder 2018-2019 
Inschrijfformulier overblijven downloaden 

Groep 4 Kim en Jeske: Uitvindingen 

Groep 7 Marscha en Nicky: Uitvindingen 

Groep 6-7 Thijs: Digihelden 

 

Groet, 

Team BS de Vonder 

 

http://www.bsdevonder.net/media/203459/ouderbijdrage-de-vonder-2018-2019.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/203394/inschrijving-overblijven-2018-2019.pdf
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-4-jeske-en-kim-2017-2018/uitvindingen.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-marscha-en-nicky-2017-2018/uitvindingen.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-6-7-thijs-2017-2018/digihelden.aspx

