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Musical groepen 8
Laatste (extra) nieuwsbrief van dit schooljaar
Laatste schooldag: kinderen zijn om 12.00 uur vrij

Vonderwijs
Wordt, zoals gezegd, zeker vervolgd in het nieuwe schooljaar. We zijn nu bezig met het
bepalen van de onderwerpen waarmee we ons oriëntatie-traject gaan lopen, zoals
beschreven in de vorige nieuwsbrief.
Schoolreis Efteling
Wat een geweldige dag hebben wij achter de rug. Een mooi muziekje aan het begin van
de dag, een mooie -langgerekte- groep leerlingen die in het blauw richting de bussen
liep, maar liefst 7 grote bussen op het St. Jansplein, een heerlijk ritje naar de Efteling,
spanning op de gezichten bij een aantal kinderen, schitterend weer, groepjes die zich
verspreidden over de 5 rijken in de Efteling, ijsjes, sprookjes, genietende kinderen,
genietende ouders, genietend team, file(tje) in Moergestel bij terugkomst en iedereen
weer veilig terug! Wat een geweldige dag om op terug te kijken. Dank aan alle
betrokkenen die ervoor gezorgd hebben dat dit een groot succes is geworden.

Uitwisseling Oostkamp
Ik moet helaas aangeven dat onze uitwisseling van de nieuwe groepen 7 met de St.
Pieter-school uit Oostkamp (België) het komende schooljaar niet door zal gaan. Vanuit

beide scholen bestaat de behoefte om de huidige vorm waarin we uitwisselen uitgebreid
te evalueren en in overleg is ervoor gekozen om dat medio september 2018 te gaan
doen. Dat betekent dus dat de uitwisseling in het komende schooljaar niet op het
programma staat. Na het geplande overleg in september kom ik daar bij u op terug. Ik
realiseer me dat deze jarenlange traditie veel op heeft geleverd, vandaar dat we nu de
tijd nemen om te kijken of we samen verder willen en zo ja, op welke manier dan.

Groep 1-2 Chantal en Mark, Magische sprookjesboom
Vervanging juf Marscha
Juf Marscha is nog volop aan het genieten van haar zwangerschapsverlof. Zij gaat per 110-2018 weer aan de slag op school en tot die tijd wordt zij vervangen in groep 8 door
juf Ilse. Juf Ilse gaat 2 dagen per week aan de slag en juf Kim neemt, zoals eerder
gemeld, 3 dagen voor haar rekening. Ik ben blij met de invulling van deze vervanging;
juf Ilse heeft haar waarde al voldoende bewezen.
Vacature groep 6
De vacature die is ontstaan door het vertrek van juf Joyce is nog niet ingevuld. We
voeren op dit moment wel gesprekken met enkele kandidaten. Zodra er nieuws is
informeer ik u opnieuw.
MR-nieuws
Beste ouders,
Afgelopen schooljaar is de MR met allerlei zaken rondom onze school bezig geweest.
Sommige onderwerpen hebben we vlot kunnen afronden, andere zaken krijgen nog een
vervolg.
Naast de reguliere onderwerpen, zoals personeelsbeleid en organisatorische zaken,
begroting, taakverdeling en jaarplanning komend schooljaar, evaluatie studiedagen,
gezonde school en bespreken van GMR vergaderstukken zijn de volgende onderwerpen
de revue gepasseerd:

* Inspectiebezoek;
* Adviseren inzake benoeming directeur;
* Staking;
* Verkeerssituatie en herinrichting schoolplein (hierover vindt op 27 juni a.s. opnieuw
overleg plaats met de wethouder van de gemeente Oisterwijk);
* Visie toekomst, (V)onderwijs en Concept-Plan-van-Aanpak;
* Enquête schooltijden en continurooster;
* Communicatie met ouders;
* Samenwerking met basisschool Bieneke Bolders;
* Rol van Plein 013 m.b.t. Passend onderwijs in relatie tot De Vonder.
Zoals u wellicht merkt, is het onderwijs binnen de Vonder volop in beweging en dat
kunnen we alleen samen met u. Voor zover nog niet bekend, onze vergaderingen zijn
altijd openbaar. U kunt dus gerust een keer aanschuiven als toehoorder. De data van de
MR-vergaderingen staan vermeld in de jaarkalender.
Mocht u vragen of onderwerpen hebben, die u graag besproken zou zien, neem gerust
contact op met leden van de MR. Samen komen we verder!
Groet,
Esther Vriens, Jan de Laat, Nanette van Beers, Anne Rasenberg, Sandra van Strijdhoven
en Erica Oerlemans

Groepen 4, Herfstwandeling

Luizen-oproep
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
Jaarkalender 2018-2019
Als digitale bijlage treft u aan onze jaarkalender van het nieuwe schooljaar. In de eerste
schoolweek van dat nieuwe jaar krijgt u de papieren versie, via uw kind, mee naar huis.
De digitale variant nu kent alleen ‘de voorkant’ van de bekende kalender. De
achtergrond/achterkant-info is vanaf 20-8-2018 up-to-date.

Groep 6 Sandra, Wandelen met de honden
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
We kunnen met veel plezier terugkijken op een geslaagde ‘bedank-ochtend’ op woensdag
de 20e juni. Drukbezocht, mooie afwisselende optredens, heerlijke hapjes tussendoor.
Hieronder een foto van het goocheloptreden.

Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen die in de buurt van ons kopieerapparaat (boven) staan, liggen
te popelen om opgehaald te worden. Als ze er 7-7-2018 nog liggen dan gaan we er een
andere bestemming voor zoeken zodat de gevonden-voorwerpen-doos weer leeg is.
Dus…als u nog iets mist, kom gerust eens kijken.

Groet,
Team BS de Vonder
Op de website
Schoolkalender 2018-2019
Ouderbijdrage De Vonder 2018-2019
Inschrijfformulier overblijven downloaden

