
 
 

 
Nieuwsbrief 5 

30 oktober 2014 
 
Van de directie 
Studiedag 
Dinsdag 4 november zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten zijn die dag op school voor 
een studiedag.  
In de ochtend gaan de leerkrachten uit groep 1, 2 en 3 bekijken hoe zij de doorstroming 
van de kleutergroep naar groep 3 nog beter kunnen laten verlopen en waar zij nog meer 
kunnen samenwerken.  
De leerkrachten van groep 4 t/m 8 gaan aan de slag met Nieuwsbegrip. Zij gaan bekijken 
hoe zij deze methode voor begrijpend lezen nog beter in kunnen zetten.  
’s Middags gaat het gehele team werken aan het thema ouderbetrokkenheid.  
 
Meester Grard 
Helaas is meester Grard al enige tijd afwezig in groep 5. We snappen dat dit tot vragen 
leidt bij kinderen en ouders.  
12 oktober kreeg Grard plotseling hevige hoofdpijn. Hij is hiervoor naar de huisarts 
geweest, die hem doorverwees naar het ziekenhuis. Grard is hier onderzocht maar er is 
niets uitgekomen. Rust, een prikkelarme omgeving en pijnstillers zouden de oplossing 
moeten zijn. Later kreeg Grard ook last van zijn rug en benen en is hij opnieuw  
onderzocht, weer zonder resultaat.  
Inmiddels gaat het in kleine stapjes beter en in overleg met Grard is besloten dat hij in 
ieder geval tot en met woensdag niet voor de groep zal staan. Wellicht zal hij soms 
aanwezig zijn op school om op te bouwen en te bekijken hoe het gaat.  
Ilse van Herck heeft Grard zoveel als mogelijk vervangen. Haar willen we bedanken voor 
haar inzet en we zijn blij dat zij voor de klas heeft gestaan, zodat de leerlingen er zo 
weinig mogelijk last van hebben gehad.  
Vanaf deze plaats willen we Grard nogmaals veel beterschap wensen.  
Wanneer u vragen heeft, neem dan gerust contact op met de directie van de school.  
 
Onderwijs op de Vonder 
Middels onze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de 
onderwijsontwikkelingen die spelen bij ons op school.  
Na jaren waarin de fusie, de nieuwbouw en de verhuizing veel aandacht, tijd en energie 
gevraagd hadden, kon het team van de Vonder zich in het schooljaar 2013-2014 weer 
helemaal richten op onderwijs.  
 
We begonnen met het bepalen van onze kernwaarden, onze missie en onze visie.  
Samen, respect, betrokkenheid en het kind centraal werden na een zorgvuldig traject 
gekozen als kernwaarden van de school. Vervolgens keken we hoe deze kernwaarden al 
zichtbaar zijn bij ons op school: onze missie. Daarna bekeken we welke stappen we in de 



komende vijf jaren nog willen gaan zetten: de visie. Dit alles werd in een overzichtelijk 
schema geplaatst.  
 
Om na te denken over de vraag hoe we onze vier kernwaarden zichtbaar kunnen maken 
in ons onderwijs, in de klas, voor onze leerlingen, werd een Denktank opgesteld. 
Leerkrachten die het interessant vonden om hierover mee te denken, konden zich op 
vrijwillige basis aanmelden. Er was veel animo en met een flinke groep leerkrachten, uit 
alle groepen, zijn we met begeleiding van onderwijsadviseur Elwine Walraven aan de slag 
gegaan. We omschreven onze ‘10’, ons droom-onderwijsbeeld. Daarna bekeken we waar 
we nu staan en welke stappen we willen zetten om richting onze 10 te groeien.  
We kozen ervoor om te starten met het onderwijs in de wereld oriënterende vakken: 
natuur, techniek, aardrijkskunde en geschiedenis. Onze uitdaging werd om met name de 
kernwaarden betrokkenheid, het kind centraal en samen zichtbaarder te maken in de 
lessen.  
Leerkrachten kregen de ruimte om pilots te starten, dingen te proberen. Er werd gewerkt 
met verschillende (coöperatieve) werkvormen, er werd groepsoverstijgend gewerkt, ICT 
kreeg een belangrijkere rol, leerlingen gaven presentaties en er werden experts 
uitgenodigd in de klas. Kortom: er werd, met het methodeboek als bronnenboek, 
aantrekkelijker les gegeven. In de groepen 1 en 2, waar de wereld oriënterende vakken 
nog geïntegreerd zijn, werd ook met verschillende, uitdagende werkvormen gewerkt, 
alleen dan rondom de thema’s waarmee zij werken.  
Tijdens ieder bouwoverleg vond er tussen de leerkrachten een uitwisseling plaats van 
ideeën, zodat we van en met elkaar leerden en elkaar inspireerden. 
 
Aan het eind van het schooljaar hebben diverse leerkrachten uit de Denktank op een 
studiedag aan de rest van het team gepresenteerd welke mogelijkheden er allemaal 
waren. Ook werd besproken hoe (positief) onze leerlingen hierop gereageerd hadden.  
 
Als team hebben we toen de keuze gemaakt om vanaf het huidige schooljaar 2014-2015 
de hoofdstukken uit onze methodeboeken van natuur, techniek, aardrijkskunde en 
geschiedenis als blokken aan te bieden. Leerlingen werken bijvoorbeeld in twee á drie 
weken aan een hoofdstuk van geschiedenis, in plaats van dat zij op maandag aan 
geschiedenis werken, op dinsdag aan natuur en op donderdag aan aardrijkskunde. 
Hierdoor gaan thema’s meer leven bij de leerlingen en krijgen zij de kans de thema’s 
meer uit te diepen. Ook werd afgesproken dat leerkrachten, met de inspirerende ideeën 
van collega’s, de thema’s aantrekkelijker zouden maken door verschillende werkvormen 
te gebruiken.  
Iedere studiedag krijgen de leerkrachten nu 1 á 1,5 uur om met hun parallel-collega 
thema’s voor te bereiden.  
 
Zijn we nu klaar? Nee, de nieuwe manier van werken brengt weer nieuwe vragen met 
zich mee. Wat doen we bijvoorbeeld met de methodetoetsen? En hoe ga ja als duo-
leerkrachten om met de thema’s? Hoe zit het met onze kernwaarden in relatie tot de 
andere schoolvakken? Door samen met deze vragen aan de slag te gaan, blijven we 
bezig ons onderwijs te verbeteren.  
 
Als u hier vragen, ideeën over heeft of meer over wilt weten, kunt u contact opnemen 
met Teun Brand, onderwijskundig teamleider van de school (t.brand@stgboom.nl).  
 

mailto:t.brand@stgboom.nl


 
In plaats van het thema ‘Hout en houtbewerking’ enkel met het boek en werkboek te maken, gingen de 

leerlingen van groep 7 aan de slag met de meetlat, hout, een zaag, etc. 
 
 
Speelplaats 
In deze nieuwsbrief willen we u informeren over de aanpassingen van de speelplaats. We 
hebben van het schoolbestuur toestemming gekregen om alle gras te vervangen voor 
een vloer van (groen) rubber. Op de speelplaats van de groepen 1-2 worden ook de 
zandbakken aangepast. Eén zandbak wordt uitgediept zodat de kinderen kuilen kunnen 
graven en in de andere zandbak komt de mogelijkheid om op een rand taartjes te 
kunnen bakken. 
Op de speelplaats aan de voorzijde worden de groenstroken vlak gemaakt en voorzien 
van een vloer van (groen) rubber. 
Er worden nu enkele offertes aangevraagd om deze klus aan te gaan pakken.  
Als deze werkzaamheden zijn verricht kunnen we de speelplaats gaan voorzien van 
meerdere speelmogelijkheden voor de kinderen. 
De voetbalgoaltjes worden verplaatst naar de andere kant van de speelplaats, op de 
plaats van de voetbalgoaltjes komen basketbalpalen. We willen met lijnen echte 
sportvelden maken. We hebben een werkgroep geformeerd met ouders, leerkrachten en 
directieleden die zich gaan buigen over de invulling van de speelmogelijkheden. 
Mocht u nog leuke ideeën hebben dan kunt u hierover contact opnemen met meneer 
Teun of met juffrouw Jeanne. 
 
 

 
Juffenfeest in de groep van Juf Elly en Juf Majella (Afsluiting thema ‘feest’) 



Agenda 
Do 30 okt Schoolmaatschappelijk werk 
Vr 31 okt  
Ma 3 nov  
Di 4 nov Studiedag: alle kinderen vrij 
Wo 5 nov  
Do 6 nov Schoolmaatschappelijk werk 
Vr 7 nov  
Ma 10 nov  
Di 11 nov  
Wo 12 nov  
Do 13 nov OoKe-dag groep 8 

 
Uit de groepen 
Vanuit de kleutergroepen 
De herfstvakantie is weer voorbij ‘gewaaid’! 
Hét moment in het schooljaar om uw oudste kleuter zelfstandig naar binnen te laten 
komen. 
 
Dat betekent dus, dat we u vragen om vanaf nu, buiten (het klaslokaal) afscheid  van uw 
zoon/dochter te nemen. 
*In de eerste plaats, om in toenemende mate de zelfstandigheid van uw kind te 
vergroten. 
*In de tweede plaats, om wat meer rust te krijgen bij het binnenkomen ’s morgens: 
  Iets wat alle kleuters ten goede komt. 
 
Misschien overbodig om op te merken, maar tóch:  Is er écht iets, waarover u ’s morgens 
de leerkracht –kort- moet inlichten, dan is hiertoe uiteraard de gelegenheid. 
Voor zaken die minder/niet dringend zijn, vragen we u op een ander moment de 
leerkracht aan te spreken of een afspraak te maken. 
 
Vanuit groep 8 
Beste ouders van groep 8, 
Donderdag 13 november gaan we naar Kempenhorst in Oirschot om mee te doen met de 
OoKe-dag. Deze dag houdt in dat leerlingen van groep 8 een ochtend meedraaien op 
deze school. Ook zijn er kinderen van omliggende gemeenten aanwezig op deze ochtend. 
De kinderen worden in groepen verdeeld en gaan allerlei verschillende vakken volgen 
zoals: mens & maatschappij, vreemde talen, zorg & welzijn, techniek, groen, bouw, enz. 
Een ochtend waarin ze even ondergedompeld worden in de nieuwe situatie die na de 
grote vakantie gaat plaatsvinden.  
We gaan op de fiets naar Oirschot, want dat hoort er ook bij; weer of geen weer. Zorg 
dus voor gepaste kleding.  
We vertrekken op school om 8.00 uur, dus ben op tijd aanwezig en we zullen rond 
12.45/13.00 uur weer terug zijn in Moergestel. De kinderen die niet overblijven mogen 
dan naar huis. De kinderen van juffrouw Sandra worden dan om 14.00 uur bij de 
gymzaal verwacht en de kinderen van juffrouw Joyce worden om 14.00 uur op school 
verwacht.  
Kinderen die moeten overblijven, melden zich bij de leerkracht. 
Voor vragen en of opmerkingen kunt u terecht bij ondergetekenden. 
Met vriendelijke groet, 
Juffrouw Joyce 
Juffrouw Sandra  
 
 
 
 



Ambrasoft: nu gratis thuis voor leerlingen in groep 3 t/m 8! 
Op de Vonder gebruiken de leerlingen in groep 3 t/m 8 het computerprogramma: 
Ambrasoft. Dit is een software pakket waarmee je verschillende vaardigheden kunt 
oefenen, zoals, rekenen, tafeltjes, spelling, werkwoorden. 
Elk kind uit groep 3 t/m 8 krijgt een unieke activeringscode mee naar huis, waarmee je 
thuis een account kunt aanmaken. Deze code krijgen de leerlingen eenmalig mee naar 
huis, dus vraag uw kind om deze brief.  
Op de brief staan de verdere instructies. In de loop van volgende week worden deze 
brieven door de leerkracht aan de kinderen uitgedeeld.  
Voor vragen kunt u contact opnemen met juffrouw Sandra s.vanstrijdhoven@stgboom.nl 
 
Hoofdluiscontrole 
Na de vakantie zijn alle groep weer gecontroleerd op hoofdluis. Klassen waarin leerlingen 
zaten met hoofdluis, zijn in middels op de hoogte. Bedankt voor de inzet weer aan alle 
helpende ouders! 
 

 
Taart bakken voor het juffenfeest bij Juf Chantal (Afsluiting thema ‘feest’) 

 
 
Vanuit de OR 
Sinterklaas 
Ter voorbereiding van het sinterklaasfeest zijn we op zoek naar enkele ouders die willen 
helpen bij (één van) de volgende activiteiten: 
15/nov. zaterdag 9:30 uur: versieren van het Draaiboompje (5 ouders) 
16/nov. zondagmiddag (na de laatste voorstelling): versiering bij het Draaiboompje 
verwijderen, en maandagochtend mee naar school nemen (3 ouders) 
17/nov. maandag 8:30 uur: versieren van de school (8 ouders) 
26/nov. woensdag 13:00 uur tot 15:00 uur: cadeaus inpakken op school (10 ouders) 
27/nov. donderdag 15:30 uur tot 16:30 uur: restant cadeaus inpakken (afhankelijk van 
voortgang op woensdag) (6 ouders) 
4/dec. donderdag 14:30 uur: versiering van school opruimen (8 ouders) 
Indien u kunt en wilt helpen bij 1 van bovenstaande activiteiten, verzoeken wij u om voor 
dinsdag 4 november een e-mail sturen aan ouderraad.devonder@stgboom.nl. Gelieve in 
de e-mail aan te geven bij welke activiteit(en) u zou kunnen helpen. Wij zullen dan 
uiterlijk vrijdag 7 november terugkoppelen of u ingedeeld bent.  

mailto:s.vanstrijdhoven@stgboom.nl


 
Juffenfeest in de klas bij Juf Lotte (Afsluiting thema ‘feest’) 

 

 
Overig nieuws 
Handbaltraining door SV ROEF! 
Handbal is een snelle en gezellige sport voor jongens en meisjes. Graag laten wij alle 
kinderen uit groep 3, 4 en 5 kennismaken met deze leuke sport. Op dinsdag 28 oktober 
en dinsdag 11 november wordt er tijdens de gymles een handbaltraining gegeven door 
handbaltrainers en –spelers van SV ROEF. Na afloop van de tweede training krijgen alle 
kinderen een “strippenkaart”, waarmee ze vrijblijvend 3 keer mee mogen trainen. Op 
donderdagavond trainen van 17:00-18:00uur de kinderen t/m 9 jaar en de kinderen 
vanaf 10 jaar van 18:00-19:00uur in de sporthal ‘t Stokeind. Voor meer informatie kan je 
contact opnemen met Franky van Boxtel (013-5133103). 
 
Schoenendoosactie 2014: DOE MEE... en vul een schoenendoos 
Dit jaar doen we vanuit de parochie weer mee met de landelijke schoenendoosactie 
“Actie4kids”. Ieder jaar worden zo’n 60.000 kinderen blij gemaakt met een gevulde 
schoenendoos. 
De bedoeling is dat kinderen een schoenendoos versieren én vullen met allerlei bruikbare 
en leuke spullen, voor een kind ergens anders op de wereld. De schoenendozen worden 
uitgedeeld aan kinderen in moeilijke omstandigheden, zoals kinderen in weeshuizen, in 
ziekenhuizen, in sloppenwijken en in voormalige oorlogsgebieden.  Zie voor meer 
informatie www.actie4kids.org  
Om mee te doen heb je een ACTIEFOLDER nodig. Daarin staat precies beschreven wat de 
bedoeling is. Deze actiefolders liggen op het “gedenktafeltje” bij de hoofdingang van de 
school. Voor meer informatie kunt u terecht bij Dorris Rijnen (06-23101515) 
De schoenendozen kunnen ingeleverd worden tijdens de GEZINSVIERING VAN 9 NOV. 
om 10 uur in de kerk.  
 
Hockeyclub HOCO organiseert een 'open training' voor niet leden t/m 10 jaar 
Hockeyclub HOCO organiseert  op vrijdag 14 november van 18.00 - 19.30 uur een open 
training voor kinderen t/m 10 jaar. 
Vaak horen we bij Hoco dat het fijn zou zijn als je vrijblijvend een keer met een training 
mee kan doen om zo te kijken of hockey de sport is die bij je past. 
Twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar is het mogelijk om drie 
proeftrainingen te volgen maar omdat er ook nu regelmatig vragen komen of het 
mogelijk is mee te trainen organiseren we nu tussentijds een training voor niet leden. 
Ben je dus nog geen lid, dan is dit de kans om een keer mee te doen. Je maakt in een 
anderhalf uur durende training kennis met de sport en leert de basisbeginselen. HOCO 
zorgt voor de sticks, maar je kunt uiteraard, als je een stick kunt lenen van een vriendje 

http://www.actie4kids.org/


of vriendinnetje, deze ook zelf meenemen. Kom op goede sportschoenen met een stevig 
profiel naar de training. (Een bitje, voor een paar euro, verkrijgbaar bij de sportwinkel 
raden we ten zeerste aan). 
Deelname is gratis, meld je van te voren aan via minioren@mhchoco.nl in verband met 
de organisatie. 
 
Oh, kom maar eens kijken 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief een brief van de stichting ‘Oh, kom maar eens kijken’, die 
kinderen helpt die thuis om financiële redenen geen Sinterklaas kunnen vieren.   
 

 
Bruidsfeest in de klas van Juf Lotte (Afsluiting thema ‘feest’) 

 
Op de website 
Groep 1-2 Juf Elly en Juf Majella  
Juffenfeest 
 
Vervolg juffenfeest 
 
Groep 1-2 Juf Chantal 
Voorbereiding juffenfeest 
 
Groep 1-2 Juf Lotte 
Juffenfeest 
 
Bruidsfeest 

mailto:minioren@mhchoco.nl
http://ellymajellajuffenfeest.bsdevonder.net/#!album-95
http://vervolgjuffenfeestellymajella.bsdevonder.net/#!album-98
http://chantaljuffenfeest.bsdevonder.net/#!album-94
http://juffenfeestlotte.bsdevonder.net/#!album-96
http://bruidsfeest.bsdevonder.net/#!album-97

