
 
 

Nieuwsbrief 6 
13 november 2014 

 
Van de directie 
Rapportgesprekken 
Aan het begin van dit schooljaar heeft de directie de oudergesprekken naar aanleiding 
van het eerste rapport gepland op dinsdag 2 en donderdag 4 december. Uit feedback van 
ouders en leerkrachten bleek 4 december geen prettige dag, zo vlak voor Sinterklaas. 
Daarop is besloten dat de rapportgesprekken plaats vinden op maandag 1 en dinsdag 2 
december.  
Mocht u nu al rekening gehouden hebben met een gesprek op 4 december, dan 
verzoeken we u contact op te nemen met de leerkracht van uw kind, zodat zij een 
afspraak met u kunnen maken.  
 
Inschrijven rapportgesprekken 
Woensdag 26 november krijgen alle leerlingen hun eerste rapport van dit schooljaar mee 
naar huis. Naar aanleiding van dit rapport vinden de rapportgesprekken plaats. Hiervoor 
kunt u zich inschrijven middels intekenlijsten op school. Vanaf woensdagochtend 26 
november 11:30 uur zullen deze lijsten in de gymzaal hangen. Hier kunt u uw naam 
invullen op het tijdstip dat voor u uitkomt. Deze lijsten zullen er tot en met vrijdag 28 
november hangen.  
 
Te koop: digibord 
De groepen 7 hebben nieuwe digiborden gekregen in de klas. Hierdoor hebben wij een 
oud digibord te koop staan. Het bord kost €100,- en is per direct op te halen. De lampen 
van de digiborden zijn aan vervanging toe. Deze lampen zijn erg duur (ongeveer €200,-). 
Bij interesse graag even bellen met school.  

 
Agenda 
Do 13 nov  
Vr 14 nov  
Ma 17 nov  
Di 18 nov 19:00 uur: Algemene 

ouderavond 2College Durendael 
Wo 19 nov OR-vergadering 
Do 20 nov Schoolmaatschappelijk werk 
Vr 21 nov  
Ma 24 nov  
Di 25 nov  
Wo 26 nov Rapport 1 mee naar huis 

Inschrijven rapportgesprek 
Do 27 nov Schoolmaatschappelijk werk 



Uit de groepen 
De groepen 8 gaan binnenkort meedoen met MediaMasters! 
MediaMasters is een super spannend spel dat met de klas gespeeld wordt tijdens de 
Week van de Mediawijsheid (21-28 november 2014). Een spel waarbij kinderen kritisch 
leren kijken naar media (denk aan sociale media, maar ook kranten, radio, tv.). De 
leerlingen worden aan het begin van de week uitgedaagd om een probleem op te lossen 
door slim gebruik te maken van media. Hiervoor moeten zij samenwerken, doorzetten en 
creatief zijn. MediaMasters duurt een week en wordt elke dag ongeveer één uur in de 
klas gespeeld. Voor de winnende klassen zijn mooie prijzen te winnen. Waaronder een 
uitje voor de hele klas naar Beeld en Geluid in Hilversum! Kijk voor meer informatie op 
http://www.mediamasters.nl. 
Meer informatie is ook te vinden op de bijlage die bij deze nieuwsbrief is bijgesloten.  
 

 
Leerlingen uit groep 4 in de bossen 

 
Vanuit de OR 
HELLUP!! Extra oproep hulp sinterklaas 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij een oproep gedaan voor hulp bij diverse 
voorbereidingen voor sinterklaas. Allereerst willen wij de ouders bedanken die zich 
hiervoor hebben aangemeld.  
Helaas hebben we minder reacties gekregen dan we hoopten. Omdat we regelmatig 
reacties krijgen van mensen die graag willen helpen, hadden we voor iedere activiteit 
bewust meerdere mensen gevraagd. Zo kunnen we veel ouders betrekken en wordt de 
tijdsduur per persoon beperkt. 
Misschien bent u nog vergeten te reageren of is het bericht in de vorige nieuwsbrief u 
ontgaan. Daarom nu een dringende oproep: 
De ouderraad kan het niet alleen, wij hebben uw hulp hard nodig! Hebt u een gaatje in 
uw agenda om op één van de onderstaande dagen en tijdstippen uw handen mee uit de 
mouwen te steken om de school in Sinterklaassferen te brengen, gezellig met een aantal 
andere ouders de cadeautjes voor de kinderen mee in te pakken (Let op: de 
inpakmiddag is een inpakavond geworden!) of mee op te ruimen zodat daarna de 
kerstboom weer opgezet kan worden? 
15/nov. zaterdag 9:30 tot ca 10:30 uur: versieren van het Draaiboompje (4 ouders)  
16/nov. zondagmiddag (direct na de laatste voorstelling, half uurtje werk): versiering bij 
het Draaiboompje verwijderen, en maandagochtend mee naar school nemen (2 ouders) 
17/nov. maandag 8:30 tot ca 9:30 uur: versieren van de school (6 ouders) 
26/nov. woensdag 19:00 uur tot ca. 21:00 uur: cadeaus inpakken op school (9 ouders) 
27/nov. donderdag 15:30 uur tot 16:30 uur: restant cadeaus inpakken, afhankelijk van 
voortgang op woensdag. (5 ouders) 
4/dec.  donderdag 14:30 tot ca 15:15 uur: versiering van school opruimen (6 ouders) 
KIJK SNEL IN UW AGENDA EN MAIL ONS op ouderraad.devonder@stgboom.nl! 
We rekenen op u, alvast hartelijk bedankt! 
Met vriendelijke groeten, 
Werkgroep Sinterklaas en de rest van de OR 
 

http://www.mediamasters.nl/
mailto:ouderraad.devonder@stgboom.nl


Kerstviering 
Het duurt nog even, maar hier alvast wat informatie over de kerstviering. Zoals u wellicht 
op de kalender hebt kunnen zien, staat deze gepland op woensdag 17 december as. We 
zijn met de werkgroep druk bezig om van deze avond een sfeervolle en gezellige 
kerstviering te maken. Het kerstfeest is een feest om SAMEN te vieren. Dat wilden we 
ook graag als school, een viering met alle kinderen samen. We zijn op zoek gegaan naar 
een geschikte locatie waar we allemaal inpassen en hebben deze gevonden in de kerk. 
Aangezien we van oorsprong een katholieke school zijn, past dit perfect. De kerk is 
benaderd en zij wilden hier graag aan meewerken. De viering wordt gemaakt door de 
werkgroep van onze school en wordt gebaseerd op een mooi verhaal, dat te maken heeft 
met kerst. Alle kinderen worden om 17.00uur in de kerk verwacht in de banken bij hun 
groep en leerkracht.  U, als ouder, bent daarbij van harte uitgenodigd om in de zijbeuk of 
achter de groepen plaats te nemen. Na de viering zullen de kinderen met hun groep 
terug naar school lopen  door middel van een korte lichtjestocht.  Daar zullen ze in hun 
eigen groep  genieten van een heerlijk buffetje. Hopelijk kunnen we hier weer op uw 
medewerking rekenen met betrekking tot de hapjes. De avond zal om ca. 19.00uur 
samen met u als ouders afgesloten worden. 
Tevens zullen we aan de slag gaan met een 'kerstkaartenactie'. Per kind wordt op school 
een kerstkaart ontworpen. Van elk kind wordt van de tekening een kerstkaart gemaakt. 
De kinderen mogen dan hun eigen kerstkaarten gaan verkopen. De opbrengst 
hiervan komt volledig ten goede aan de kinderen, oa. voor het schoolplein en/of andere 
activiteiten. Mochten er pakketjes overblijven, hoeft u deze niet zelf op te kopen, maar 
mogen deze gewoon terug ingeleverd worden. Maar we hopen natuurlijk op een mooie 
opbrengst! 
Precieze tijden en verdere informatie volgen binnenkort. 
  
Groeten, 
Werkgroep Kerst 
Ilse van Herck, Heidi Verstijnen, Carola van Iersel, juffrouw Jeanne, meester Grard, 
Magret en Juffrouw Marscha 
 
Vonderdag 2015 
We weten dat we er vroeg bij zijn, maar we willen iedereen vast informeren over de  
allereerste Vonderdag!  
De eerste editie van deze Vonderdag zal een spectaculaire! zijn. 
Dit zal zijn op dinsdag 7 juli. 
Deze dag zal, met behulp van een gespecialiseerd bedrijf, verzorgd worden.  
Hierbij hebben we wel wat hulp nodig…..We zoeken hiervoor 80 (!) enthousiaste ouders. 
Deze dag vraagt om de nodige instructie aan u als hulpouders en de leerkrachten. 
Deze uitleg vindt plaats op maandagavond 6 juli van 20:00 tot 22:00. 
Bij deze avond zijn is een vereiste, maar wij beloven u dat het de moeite meer dan 
waard is! 
Kunnen wij op u rekenen? 
Mail dan naar: ouderraad.devonder@stgboom.nl 
Alvast bedankt!! 
Werkgroep Vonderdag 
Juf Chantal, Juf Angela, meester Thijs, en Juf Jamy 
Ilse van Herck, Maaike van Dam, Sandy de Rooij, Carola van Iersel 
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Overig nieuws 
Parents’ Skills 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief een informatieflyer over de cursus Parents’ Skills.  
 
Speelgoedmarkt BSO de Buitenkans 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief een uitnodiging voor de speelgoedmarkt die 
georganiseerd wordt door BSO de Buitenkans.  
 
Nederland Leest ‘Een vlucht regenwulpen’  
OISTERWIJK – Tijdens de landelijke campagne Nederland Leest, van 1 t/m 30 november, 
wordt iedereen uitgenodigd met elkaar in discussie te gaan over één bepaald boek. Dit 
jaar staat 'Een vlucht regenwulpen’ van Maarten ‘t Hart centraal. Bibliotheekleden 
ontvangen dit boek gratis. 
Het boek uit 1978 is een klassieker. Tijdens de maand november organiseert de 
Bibliotheek tal van activiteiten rondom het thema ‘Klonen’, het onderwerp waar het boek 
over gaat. Iedereen kan klonen. Geloof je het niet? Google jezelf maar eens, of kijk op 
social media. 
Wil je alles weten over je digitale klonen: je leven online? Kom dan tijdens de maand 
november naar de Bibliotheek Oisterwijk! Dan is namelijk ook de Week van de 
Mediawijsheid. 
Activiteiten in de Bibliotheek Oisterwijk 
 

• Start Nederland Leest 
Zaterdag 1 november vanaf 10.00 uur, gratis  
Bezoek de opening van Nederland Leest in de bibliotheek en ontvang een gratis 
exemplaar van het boek ‘Een vlucht regenwulpen’. 
 

• Robot iTrack Eddie on tour 
Woensdag 26 november van 14.30 tot 16.00 uur, gratis  
Ken jij iTrack Eddie al? Eddie is de huisrobot van de Bibliotheek Midden-Brabant 
en weet alles over ‘Een vlucht regenwulpen’. Deze robot is dol op voordragen. 
Kom je voor boekentips? Leg aan Eddie uit wat je zoekt en je krijgt persoonlijk 
advies. Ontmoet iTrack Eddie, en je zegt nooit meer dat robots geen gevoel 
hebben. Nice to bieb you! 

 
• Kinderen en social media 

Woensdag 26 november 19.30 – 21.30 uur, CC Tiliander, bibliotheekleden €5,- 
niet-leden €7,50 
Tijdens de voorstelling 'Kinderen en social media' geven actrice Suuz van Wijk en 
social media projectleider Rein de Vries ouders inzicht in waar hun kinderen online 
mee bezig zijn. 
Internet en social media zijn niet meer weg te denken in onze samenleving. 
Meestal is het internet leuk, maar er schuilen ook gevaren. En die zien kinderen 
niet altijd. Van Wijk en De Vries laten ouders zien wat kinderen op internet zien: 
soms schokkend, maar zeker leerzaam. Zo krijgen de ouders tips hoe het gesprek 



aan te gaan over internet en social media en leer je een veilig internet in te 
stellen voor de echte jonge kinderen.  
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar in de Bibliotheek of te reserveren via 
www.bibliotheekmb.nl/NederlandLeest  

 
Kijk op www.bibliotheekmb.nl/nederlandleest voor een overzicht van alle activiteiten en 
maak er alvast kennis met iTrack Eddie, de huisrobot van de Bibliotheek Midden-Brabant. 
 
Theatergroep Trappaf opnieuw met Sint in Den Boogaard! 
Sinterklaas…en de bibberende bangerik. 
Heer piet –de stijve, ‘leidinggevende’, in jacquet geklede, persoonlijke secretaris van de 
Sint, probeert een wonderdrankje te maken waarmee de andere zwarte pieten harder 
kunnen werken en minder snel moe worden, zodat ze met z’n allen eerder terug kunnen 
naar Spanje. De zwarte pieten zijn het hier niet mee eens, zij vinden het leuk in 
Nederland! Daarom bedenken ze een plannetje. Wel vragen ze zich af waarom Heer piet 
eerder terug naar Nederland wil, want hij heeft het altijd zo naar z’n zin in Nederland. 
Hoe kunnen ze ervoor zorgen dat Heer piet zich weer fijn voelt in Nederland…? 
Locatie:  Den Bogaard Moergestel 
Datum: zondag 23 november 2014 
Tijd:   16:00 uur (zaal opent om 15:30 uur) 
kosten: €6,- (voor verkoop) 
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Op de website 
Groep 4:  
Herfstwandeling 
 
Groep 8: 
Groep 8 juffrouw Sandra, wandelen met de honden 
Verhaaltje bij: Wandelen met de honden in de bossen 
 

http://www.bibliotheekmb.nl/NederlandLeest
http://www.bibliotheekmb.nl/nederlandleest
http://gr4annienickyherfstwandeling.bsdevonder.net/#!album-100
http://gr8wandelenmetdehonden.bsdevonder.net/#!album-99
http://www.bsdevonder.net/wp-content/uploads/2014/11/Met-de-hondjes-naar-de-Pierenberg.pdf

