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Informatieavond groepen 7 en 8: voorlichting V.O.
Teamoverleg, 15.30 uur
Volgende nieuwsbrief

Vonderwijs
Op woensdag 31-10-2018 hebben we een studiemiddag gehad t.a.v. onze
schoolontwikkeling. We hebben teruggeblikt op de startactiviteiten zoals die in onze
groepen gedraaid zijn. Wat was het effect daarvan, hoe gaan we daarmee verder, wat
betekent dit voor de leerlingen en wat voor ons als groepsleerkrachten?
Boeiende discussies, veel constructieve feedback, veel nieuwe inzichten en vol
enthousiasme door naar de volgende fase.
Komende week worden er opnieuw groepsbezoeken afgelegd door onze externe
begeleiders om te zien of we op de goede weg zijn…(ik-denk-van-wel…)!
Kerstfeest op de Vonder!!
Wij hebben heel leuk nieuws voor alle ouders en kinderen van de Vonder….
Het team van de Vonder gaat een kerstmusical opvoeren!
De repetities zijn in volle gang, kleding kan bijna doorgepast worden, het decor krijgt al
vorm ..kortom; het begint bij ons al helemaal te kriebelen!
We gaan jullie uiteraard nog uitgebreider informeren, maar nu alvast wat
belangrijke puntjes;
-De musical is op woensdagmiddag/avond 19 december 2018 in Den Boogaard;
-We werken met 2 shows (tijden: 16:30-17:30 uur en 18:30-19:30 uur);
-Ieder gezin krijgt een aantal toegangskaartjes om met de schoolgaande kinderen +2
volwassenen te komen kijken. Deze komen met de oudste van ieder gezin mee in een
enveloppe;
-Uiteraard is iedereen vrij om kaartjes te ruilen (het sinterklaas-principe) We maken
namelijk een verdeling op alfabet;
-Na de voorstelling willen we met jullie na-kletsen onder het genot van een warm hapje
en drankje! (consumptiebonnetjes hiervoor komen, samen met de toegangskaartjes, in
de enveloppe);
-Na de voorstelling heeft U de mogelijkheid een bijdrage te doneren aan een goed doel.
Dit omdat wij het belangrijk vinden ons in te zetten voor mensen/kinderen die hulp nodig
hebben. Het doel van dit jaar zal Stichting Semmy zijn. (www.stichtingsemmy.nl)

-Omdat de kinderen op woensdagmiddag/avond naar ‘school’ komen, compenseren we
dat door vrijdag 21-12-2018 geen les te geven.
Dit tot zover!
Wij duiken onze scripts weer in en gaan er iets moois van maken!!
Team de Vonder
KERSTVERSIERING
We willen graag 7 december on 8.30 beginnen met de kerstversiering in school. En 20
december willen we beginnen met afbouwen van de kerstversiering in school. Wie-o-wie
wil meehelpen?
Graag doorgeven via: m.vandewal@stgboom.nl
Luizen-ouders gezocht
We zijn op zoek naar ouders die ons willen helpen bij de luizen-controles. Op de eerste
maandagen na onze schoolvakanties vindt deze controle (vanaf 8.30 uur) plaats. Mocht u
mee willen en kunnen doen, laat dit dan weten aan Magret van de Wal:
m.vandewal@stgboom.nl
Gevonden voorwerpen
Ze zijn er weer! Jassen, tassen, bekers, mutsen, broeken…teveel om op te noemen.
Neemt u gerust eens een kijkje in de buurt van ons kopieerapparaat (boven) en wellicht
komt u iets tegen wat van uw kind is.
Komt-dat-zien-komt-dat-zien!
Naschoolse Sport (NSS)
De Naschoolse Sport heeft al weer twee sportieve momenten beleefd! Er is een gezellig
groepje deelnemers dat al veel leuke sportieve spellen heeft gespeeld, maar er is nog
genoeg ruimte voor meer sportievelingen! Lijkt het je leuk een extra uurtje gratis te
komen sporten na schooltijd, dan kan je nog mee doen! Schrijf je in via de website
www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl (Nieuws - Laatste nieuws - Inschrijving Naschoolse
Sport). Voor alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van de Vonder en de Bienekebolders,
vindt deze les plaats op dinsdagmiddag van 15:30 t/m 16:30 uur in Sporthal Stokeind.
Ik zie je dan graag!
Sportieve groetjes,
Paula Marcelis
paula.marcelis@tilburg.nl

06 - 15 47 95 14
Hulp nodig van de Sint?
Zie bijlage 1: Hulp nodig van Sint?
Groet, Team BS de Vonder

Op de website
Bijlage 1: Hulp nodig van Sint?
Bijlage 2: GEZOCHT!!

