
 
 

Nieuwsbrief 2 
11 september 2014 

 
Van de directie 
Studiedag 
Donderdag 18 september vindt de eerste studiedag van dit schooljaar plaats. Dit 
betekent dat alle leerlingen die dag vrij zijn. De leerkrachten gaan verder aan de slag 
met de kernwaarden, missie en visie van de school.  
 
De speelplaats 
Zoals velen van u al wel gezien hebben is de speelplaats nog niet zoals wenselijk. 
Helaas mogen wij als school hierop geen actie ondernemen. De stichting Beheer en 
Exploitatie regelt de eerste aanpassingen die moeten worden gedaan. 
In de planning is opgenomen: het vervangen van het gras door kunstgras, het aanpassen 
van de zandbakken, het tuinonderhoud, het aanleggen van een fietsenparkeerplaats 
tegenover de brandweer en een fietsenparkeerplaats nabij de groep van juffrouw Elly en 
juffrouw Majella. De uitvoering van deze werkzaamheden laat nogal op zich wachten. 
In de planning staat het genoteerd voor de herfstvakantie. 
Daarna kunnen we zelf aan de slag om meer speelgelegenheid te creëren, vooral op het 
plein aan de voorzijde van de school. 
 

 
 
 
 



Agenda 
Do 11 sep Schoolmaatschappelijk werk 
Vr 12 sep  
Ma 15 sep  
Di 16 sep  
Wo 17 sep   
Do 18 sep Studiedag: alle leerlingen vrij 

 
Kledinginzameling (ondanks de 
studiedag kan er kleding worden 
afgegeven op school) 

Vr 19 sep  
Ma 22 sep  
Di 23 sep Kamp groep 8 
Wo 24 sep Kamp groep 8 
Do 25 sep Kamp groep 8 

Schoolmaatschappelijk werk 
Vr 26 sep Groep 8 komt terug van kamp 
 
Uit de groepen 
De bibliotheek 
Wanneer de bibliotheek binnen de muren van de BS de Vonder is, zal de uitleen van 
boeken kunnen starten. Voor het uitlenen van boeken zullen alle leerlingen een pasje 
nodig hebben.  
Tijdens de infoavond is er in diverse groepen al aan de ouders, die aanwezig 
waren,  gevraagd welke leerlingen een biebpasje hebben. Er zijn ook groepen waar dat 
nog niet gebeurd is. 
In de bovenbouw zal dat gebeuren door het aan de leerlingen zelf te vragen, 
in de onderbouw zullen de groepsouders de ouders benaderen.  
We zijn hard aan het werk om de bibliotheek zo snel mogelijk voor onze leerlingen op te 
starten. U zult nog even geduld moeten hebben en daar vragen wij uw begrip voor. 
 
De leescoördinatoren  Angela Fonken, Jente Snellen en Brigitte van Dam 
 
Stagiaires 
Ook dit jaar zijn er een hoop stagiaires die binnen onze school ervaring op kunnen doen. 
We vinden het als school belangrijk studenten de kans te geven om te leren. Ook vinden 
veel leerkrachten het interessant een student te begeleiden. Bovendien geeft het extra 
mogelijkheden in de klas. In deze nieuwsbrief stellen enkele van onze stagiaires zich 
voor, zodat u weet wie er eventueel stage loopt in de klas van uw kind.  
 
Marlou van Haaren – Groep 1-2 Juffrouw Helga&Juffrouw Imme en groep 8 Juffrouw 
Sandra 
Hallo allemaal!                                           
Ik ben Marlou van Haaren en ik zit in het laatste jaar van mijn opleiding 
onderwijsassistent. Dit jaar zal ik stage lopen in de groepen 1/2 bij juf Helga en groep 8 
bij juf Sandra. Ik heb er zin in en hoop dit jaar veel te leren op de Vonder.  



 
Groetjes Marlou van Haaren 
 
Esther van de Sande – Groep 3 en 4 Juffrouw Nicky en Juffrouw 
Annie 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,  
Mijn naam is Esther van de Sande, ik volg de opleiding 
onderwijsassistent op het ROC in Tilburg en ik begin nu aan mijn 
tweede leerjaar en mag twee dagen per week stage lopen op 
basisschool De Vonder. Ik ben aanwezig op maandag en 
dinsdag. Op maandag loop ik stage in groep 4 bij juffrouw Nicky 
en op dinsdag in groep 3 bij juffrouw Angela.  
Ik zal tot het eind van het schooljaar stage blijven lopen.  
Ik heb er erg veel zin in en hoop een leuke en leerzame tijd tegemoet te gaan op 
basisschool De Vonder. 
Tot ziens!  
Esther  
 
Leonie van Nieuwenhoven – Groep 4 Juffrouw Brigitte 
Hoi! Ik ben Leonie van Nieuwenhoven. Ik ben eenentwintig jaar en ik woon in Tilburg. 
Momenteel zit ik in mijn derde jaar op de Fontys Pabo Tilburg, waarvoor ik nu stage ga 
lopen in groep 4 bij juffrouw Brigitte van Dam.  
In mijn vrije tijd ga ik graag naar concerten en muziekfestivals en ik reis graag. Thuis 
vind je me in de keuken, bakken is namelijk een van mijn hobby’s! Als ik daar niet ben, 
zit ik wel op de bank met een goed boek. Muziek en taal zijn mijn passies, iets wat ik ook 
graag terug wil laten komen in mijn stage. 
Ik hoop op een leerzame periode, zowel voor de leerlingen als voor mij. Ik heb er in ieder 
geval heel veel zin in! 
Groetjes, 
Leonie van Nieuwenhoven 

 
 
Vanuit de OR 
Kledinginzameling 
Van donderdag 18 t/m maandag 22 september wordt op school weer kleding ingezameld 
voor het goede doel. De opbrengst komt ten goede aan activiteiten vanuit de ouderraad. 



Dus bewaar alvast oude schoenen, kleding en overige textiel. De dichte zakken kunnen 
naast de hoofdingang (onder de trap) worden weggezet op donderdag 18 en vrijdag 19 
september van 08:00 tot 15:30 uur, en op maandagochtend 22 september van 08:00 tot 
09:00 uur bij de brievenbussen op het schoolplein. Hoe meer opgehaald wordt, hoe 
hoger de opbrengst. Dus informeer ook uw familie, buren en vrienden! 
 
Hulp gedurende het schooljaar 
In dit schooljaar zullen we ongetwijfeld weer een beroep willen doen op ouders om te 
helpen bij diverse activiteiten. Zodra er ouders nodig zijn, zullen we hiervoor een oproep 
plaatsen in de nieuwsbrief. Gaat het alleen om een activiteit in de groep van uw kind, 
dan komt er net als vorig jaar een oproep via de mail door de groepsouders. 
 
Groepsouders (voorheen klassenouders) 
De indeling van groepsouders is zoveel mogelijk ongewijzigd ten opzichte van vorig 
schooljaar. In enkele groepen waren nog onvoldoende groepsouders. In deze groepen 
zijn de ouders apart aangeschreven en inmiddels zijn alle groepen voorzien van 
tenminste 1 groepsouder. Aan het einde van dit schooljaar zal via de nieuwsbrief een 
oproep geplaatst worden voor nieuwe groepsouders. Hiermee maken we volgend 
schooljaar een nieuwe indeling. 
 
Nieuwe OR-leden 
Naar aanleiding van de oproep aan het einde van het afgelopen schooljaar, hebben we 
twee nieuwe leden in de ouderraad mogen verwelkomen. Hieronder een korte introductie 
van beide dames. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Via deze weg wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Jeanine de laat. Ik ben 40 jaar, 
getrouwd en samen hebben we twee kinderen Mats 5 jaar (zit in de klas bij juf Chantal) 
en Sam van 2.5 jaar. 
In mijn loopbaan ben ik 19 jaar werkzaam geweest in de kinderopvang. Van pedagogisch 
medewerker tot vervangend vestigingsmanager. Sinds enkele maanden heb ik besloten 
om mijn baan op te geven om meer aandacht aan mijn gezin te besteden. OR lid zijn zie 
ik als een mooie toevoeging gezien mijn achtergrond als vervangend vestigingsmanager. 
Ik heb enorm veel zin om het OR team te ondersteunen en mee te denken over zaken 
die er toe doen. 
Met vriendelijke groet, 
Jeanine de Laat. 
 
Hallo,                      
ik ben Heidy Verstijnen en zit sinds dit school jaar in de ouderraad van de Vonder. Ik ben 
getrouwd met Maurice en ben moeder van twee geweldige dochters Sarah en Sofie. 
Naast mijn hobby’s taartbakken en paardrijden werk ik in Boxtel als leraar ondersteuner 
op een cluster 4 school, daar begeleid ik jongeren die zeer moeilijk opvoedbaar zijn. 
Zoals ik al zei heb ik twee dochters die sinds vorig jaar op de Vonder zitten Sarah zit in 
groep 4 en Sofie in groep 2. Ik heb ervoor gekozen om bij de ouderraad te gaan omdat ik 
het belangrijk vind dat ouders betrokken zijn bij de school. En zo de school te helpen 
waar nodig. Dit was in het kort wie ik ben en wat ik doe. 
Groetjes Heidy Verstijnen. 
 



 
 
Overig nieuws 
Zuivelfabriek 
Als bijlage een flyer met informatie over de Zuivelfabriek.  
 
Kinderboekenweek 
Als bijlage een uitnodiging voor het Kinderboekenfeest in CC Tilliander.  
 
Gezinsviering in de kerk  
Zondag 21 september om 10 uur is er ter gelegenheid van de opening van het nieuwe 
schooljaar een gezinsviering in de kerk. Tevens hebben de communicanten van vorig jaar 
hun terugkomviering. Het thema van de viering is: Sta op!..... samen volgen we Jezus. 
Iedereen is van harte uitgenodigd! 
 
Jeugdtheater ‘Van niks en van alles’ 
Jeugdtheater ‘Van niks en van alles’ viert haar 15-jarig bestaan met enkele speciale 
activiteiten voor kinderen, zoals ‘Maak je eigen kinderboek’ en ‘Sterrenkunde’. Voor meer 
informatie: www.vanniksenvanalles.nl.  
 

http://www.vanniksenvanalles.nl/

