
 
 

Nieuwsbrief 1 
28 augustus 2014 

 
Van de directie 
Schooljaar 2014 – 2015 
Maandag 25 augustus zijn alle 391 leerlingen op de Vonder weer begonnen. Wij willen 
alle leerlingen, leerkrachten en overig personeel, ouders en andere betrokkenen bij onze 
school een gezond, leerzaam en plezierig schooljaar wensen.  
 
Ouderinformatieavond 
Op dinsdagavond 2 september zijn alle ouders uitgenodigd op de informatieavond in de 
klassen van hun eigen kinderen. Leerkrachten zullen met u een blik werpen op het 
komende schooljaar, welke vakken komen aan bod, wat zijn nieuwe vakken, regels en 
afspraken om het schooljaar vlot te laten verlopen, etc. Ook is er de ruimte om eventuele 
vragen te stellen. De avond start om 19:30. U kunt dan in de klas van een van uw 
kinderen luisteren naar het verhaal van de leerkracht. Deze ronde duurt tot 20:15 uur. 
Daarna zullen alle leerkrachten nog in hun klas aanwezig zijn tot 21:00 uur. U kunt dan  
kennismaken met de leerkrachten van uw andere kinderen. En ook daar kunt u terecht 
met uw vragen.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Nieuwsbrief 
Ook dit schooljaar zal er iedere veertien dagen een digitale nieuwsbrief verzonden 
worden. Wanneer uw e-mailadres wijzigt, kunt u zich met uw Naam en Nieuwe e-
mailadres onder vermelding Wijziging E-mailadres abonneren op volgende link: 
nieuwsbrief.devonder@stgboom.nl 
Ook als u zich wilt aanmelden kunt u dit doen onder vermelding Nieuwe aanmelding 
Nieuwsbrief met uw Naam en E-mailadres aanmelden op de nieuwsbrief. Zou u er 
tevens op willen letten dat uw SPAM filter niet te hoog staat en of de mail niet in 
bijvoorbeeld Ongewenste mail terecht is gekomen. Ook is het verstandig dat uw Post In 
postvak niet te vol zit. Dit omdat er soms bijlagen bij kunnen zitten waardoor de 
Nieuwsbrief niet ontvangen wordt. Op www.bsdevonder.net zijn ook alle eerder 
verzonden nieuwsbrieven terug te vinden. 
 
Jaarkalender 
Enkele ouders hebben vorig jaar geen papieren jaarkalender ontvangen. Inmiddels is de 
jaarkalender ook digitaal verspreid en te downloaden op de website. Wilt u graag nog 
een papieren exemplaar ontvangen, dan kunt u die een halen bij de administratie.  
 
Luizencontrole 
Alle leerlingen zijn gecontroleerd op hoofdluis. Ouders van kinderen waarbij hoofdluis is 
geconstateerd, zijn telefonisch op de hoogte gebracht. Leerlingen uit een groep waar 
hoofdluis is geconstateerd, zijn middels een briefje op de hoogte gebracht. Alle ouders 
die hebben geholpen bij de controle: bedankt! 
 
Rooster gym 
Dinsdag 
8:45 – 9:45  Groep 6 juffrouw Kristel en juffrouw Jamie 
8:45 – 9:45  Groep 5 meester Grard 
9:45 – 10:45  Groep 5 juffrouw Jamy 
10:45 – 11:45 Groep 3 
10:45 – 11:45 Groep 8 juffrouw Joyce 
13:00 – 14:00 Groep 4 juffrouw Annie en juffrouw Nicky 
14:00 – 15:00 Groep 4 juffrouw Brigitte 
 
Donderdag 
8:45 – 9:45  Groep 7 meester Thijs 
9:45 – 10:45   Groep 7 juffrouw Anita en juffrouw Anne 
10:45 – 11:45 Groep 7 juffrouw Marscha 
13:00 – 14:00 Groep 7 meester Jan en meester Bertrand 
14:00 – 15:00 Groep 8 juffrouw Sandra 
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Bibliotheek in school 
Op 1 oktober starten we met de bibliotheek in school. De bibliotheek zal op 
maandagmiddag, woensdagmiddag en op donderdagmiddag, aansluitend aan de 
schooltijd een uur geopend zijn. We zijn op zoek naar vrijwilligers. Welke ouders willen 
1 uurtje in de week (meer mag natuurlijk ook) de uitleen mee verzorgen? U kunt zich 
hiervoor aanmelden bij juffrouw Brigitte (groep 4), juffrouw Angela (groep3) of via de 
mail: info.devonder@stgboom.nl 
 
 
Leerlingenlijsten 
Aan het einde van volgende week zijn de klassenlijsten klaar. 
Iedere ouder ontvangt dan een lijst met namen, adressen en telefoonnummers van de 
klasgenootjes van hun eigen kinderen. 
Uit de groepen 
Verjaardagen groep 1 en 2 
Mogen we even met de verjaardag deur in huis vallen aan het begin van het nieuwe 
schooljaar. Nu wij met 4 kleutergroepen gaan werken wordt het nog belangrijker om 
verschillende tijden op elkaar af te stemmen. Dit geldt ook voor het vieren van de 
verjaardag van uw kleuter in de groep. Dit zal niet meer automatisch op de standaardtijd 
van 8.30 zijn. Het tijdstip van het feest kunt u in overleg met de leerkracht bepalen. Het 
is fijn als dit ruim van te voren gebeurt.  
 
Overig nieuws 
KIES 
Dit jaar start er weer een traject voor kinderen in echtscheidingssituaties. Meer 
informatie hierover in de bijlage bij deze nieuwsbrief. Mocht u hier vragen over of 
belangstelling in hebben, dan kunt u dit bespreken met de leerkracht van uw kind.  
 
Luizencontrole 
Voor de volgende groepen worden nog luizenouders gezocht: 
1/2 Lotte  
1/2 Chantal   
7 Anita/Anne 
Maar natuurlijk mag iedereen aanmelden want vele handen maken licht werk! Aanmelden 
via: 06-51800520 of stijndanny@hotmail.com.  
 
Sponsortocht Toer Mee 
Op zondag 31 augustus voor de opvang van straatkinderen in Bolivia door pater Theo. 
Start op het St Jansplein vanaf 11.00 tot 13.30 uur. Keuze uit routes van 25 of van 40 
km. 
Bijdrage voor het goede doel  is 3 euro per persoon of 6 euro per gezin. 
Na afloop wacht een gratis ijsje voor ieder kind dat mee gefietst heeft. 
 
 
Tijdschriften 
Bij de hoofdingang van de school vindt u een tafel, waarop folders, tijdschriften e.d. te 
vinden zijn, die u gratis mee mag nemen. In de digitale nieuwsbrief zal aangegeven 
worden welke materialen er te vinden zijn.  
 
Op dit moment vindt u er proefnummers voor de tijdschriften Bobo (groep 1-2), Okki 
(groep 3-4), Taptoe (groep 5) en National Geographic Junior (groep 6-7-8) en de 
mogelijkheid een abonnement op deze bladen te nemen.  
 
 
 
 

mailto:info.devonder@stgboom.nl
mailto:stijndanny@hotmail.com


Agenda 
Do 28 aug Schoolmaatschappelijk werk 
Vr 29 aug  
Ma 1 sep Ouderraad vergadering 
Di 2 sep 19:30 Informatieavond voor 

ouders in alle groepen 
Wo 3 sep   
Do 4 sep  
Vr 5 sep  
Ma 8 sep Schoolfotograaf 
Di 9 sep Schoolfotograaf 
Wo 10 sep Schoolfotograaf 
Do 11 sep Schoolmaatschappelijk werk 
 
Vanuit de OR 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt binnenkort op school. Hierbij een rooster, zodat u weet wanneer 
uw kind op de foto mag.  
 
SCHOOLJAAR 2014-2015 
(op volgorde) 
 
Maandag 8 september 2014: 
 
-Portretfoto’s en groepsfoto groep 3  
-Portretfoto’s groepen 4 
-Portretfoto’s groepen 5  
-Portretfoto’s groep 6 Kristel/Jamie  
-Portretfoto’s groep 8 Joyce  
 
*Als er nog tijd over is gaan we verder met: 
-Portretfoto’s groep 6 Jan/Bertrand  
-Portretfoto’s groep 8 Sandra  
 
Dinsdag 9 september 2014:   
 
 *(mochten we groepen 6 J/B en/of 8 Sandra niet halen op maandag 
   dan zijn ze vandaag NA de kleuters aan de beurt) 
 
-Portretfoto’s alle kleuters  
-Portretfoto’s groepen 7  
 
(als er tijd over is beginnen we met vrienden-vriendinnenfoto’s 
 van de groepen 8) 
 
Woensdag 10 september 2014: 
 
-Groepsfoto’s alle klassen (behalve groep 3) 
-Leraren groepsfoto 
-Broertje/zusje foto’s   
-Vrienden-vriendinnen foto’s groepen 8 
 
 
 
 
 



Dit alles is onder voorbehoud, omdat we natuurlijk niet weten of alles 
vloeiend verloopt, we hopen dat iedereen daar begrip voor heeft. 
 

 
 
Op de website 
Alle eerder verschenen digitale nieuwsbrieven zijn terug te lezen op 
www.bsdevonder.net. Ook kunt u hier verlofformulieren en aanmeldformulieren 
downloaden.  

http://www.bsdevonder.net/

