
 
 

 
Nieuwsbrief 8 

11 december 2014 
 
Van de directie 
Kerstvakantie 
Wij wensen al onze leerlingen en hun families prettige feestdagen en een hele fijne 
vakantie.  
Maandag 22 december begint de Kerstvakantie. Alle leerlingen zijn twee weken vrij. 
Maandag 5 januari 2015 om 8:30 begint de school weer.  
 
School versierd 
Met Sinterklaas en Kerst is onze school weer prachtig versierd en aangekleed. Dit is 
allemaal gedaan door ouders. Wij willen iedereen die hieraan meegeholpen heeft hartelijk 
bedanken. Fijn dat jullie zo’n moeite willen doen voor een gezellige school voor onze 
leerlingen. 
 
Opleiding Juffrouw Marscha 
Juffrouw Marscha volgt op dit moment de opleiding Master SEN (Special Educational 
Needs). Eén van de modules van haar opleiding gaat over video-interactiebegeleiding. Zij 
maakt en gebruikt hierbij soms videobeelden, als onderdeel van de professionalisering 
van collega’s. Wanneer er een kind nadrukkelijk gevolgd zou worden, wordt hiervan 
vooraf uiteraard toestemming aan ouders gevraagd.  
 
 
 
 

 
De Kerststal in de tuin tussen de Vonder en Stanislaus 

 



Agenda 
Do 11 dec 19:30 uur MR-vergadering 
Vr 12 dec  
Ma 15 dec  
Di 16 dec  
Wo 17 dec Kerstviering 
Do 18 dec  
Vr 19 dec  
Ma 22 dec Start Kerstvakantie 
Vr 2 jan Einde Kerstvakantie 
Ma 5 jan Hoofdluiscontrole 
Di 6 jan  
Wo 7 jan  
Do 8 jan Volgende nieuwsbrief 
 
Uit de groepen 
Week van de mediawijsheid – Groep 8 
In november hebben we meegedaan aan Mediamasters 2014. Een spel waarin we veel 
hebben geleerd en een stuk mediawijs zijn geworden. Een opdracht was om een 5-shot 
film te maken. Dit moest een filmpje zijn over de rechten van het kind om mediawijs te 
mogen zijn of worden. Er zijn in onze groep 2 filmpjes gemaakt en die kunt u hier 
bekijken:  
http://youtu.be/D48YUGYbOVQ 
http://youtu.be/mRys1lEGMxQ 
Veel kijkplezier! 
 

 
Surprise in groep 6 van Meester Jan en meester Bertrand 

 
Vanuit de OR 
Kerstkaartenactie 
Kinderen die al hun kaarten al verkocht hebben en een extra pakketje willen verkopen, 
mogen dat aan Magret laten weten. Zij kan dan een extra pakketje bestellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://youtu.be/D48YUGYbOVQ
http://youtu.be/mRys1lEGMxQ


Kerstviering 
Beste ouders, 
 
Hierbij de informatie over onze kerstviering. Zoals u een 
aantal weken geleden al in de nieuwsbrief heeft kunnen 
lezen vindt deze plaats op woensdagavond 17 december 
as. van 17.00uur – 19.00 uur. 
 
16.30-16.45u In elke groep is iemand aanwezig, 

waarschijnlijk de groepsouder(s). U kunt uw 
koude hapjes naar school brengen en in de juiste groep zetten. 

 
16.45 uur Vanaf 16.45uur kunt u uw kind(eren) naar de kerk brengen. Er zijn banken 

gereserveerd voor de groepen. De leerkracht staat daar al bij. Wilt u uw 
kind (vooral de onderbouwkinderen en verder naar eigen inschatting) even 
naar de eigen leerkracht brengen? U bent van harte uitgenodigd om de 
viering bij te wonen en plaats te nemen in de zijbeuken of achter de 
kinderen van school. 

 
17.00 uur Start gezamenlijke kerstviering 

Opening pastor Theo & Jeanne, een mooi kerstverhaal verteld door een 
aantal bovenbouwleerlingen en gezongen door alle kinderen, slot Theo en 
Jeanne  

   
Ca.17.40 uur Klassen verlaten om de beurt de kerk, dit wordt aangegeven. We willen u 

verzoeken als eerste de kerk uit te gaan, zodat de langs de route kunt 
gaan staan en de kinderen rustig de kerk kunnen verlaten. 

  De kinderen krijgen van hun leerkracht een lampionnetje. (let op kleine 
batterij) 

 
17.45 uur Klassen lopen door verlichte straten in lichtjestocht naar school. 

De route is als volgt: zebrapad oversteken de Kloosterlaan in,  links 
de Huijsackerstraat in , rechts de Hogenackerstraat in naar de 
voordeur bij school .  
 

18.00 uur Kerstdiner in eigen klas. Warme hapjes kunnen nu nog gebracht worden. 
Wij willen u, de ouders graag uitnodigen om gedurende het diner op het 
schoolplein te blijven voor een ‘kerstborrel’ onder het genot van een klein 
hapje en drankje en live muziek van “Maaike en Jean-Marc”.  
Om de rust in de klassen te bewaren willen we u vragen tijdens het diner 
niet de klassen /school in te gaan. 

 
19.00 uur Groep 1 t/m 6: ouders halen hun kinderen op bij de klassen. 
  Groep 7 / 8 mogen naar huis. 

 
Alvast bedankt voor uw medewerking, we maken er samen een mooie kerstviering van! 
Als er vragen zijn, horen we het graag! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Werkgroep Kerst 



 
Leerlingen uit groep 5 wachten op Sinterklaas en Zwarte Piet 

 

 
Vanuit de MR 
Vanavond om 19:30 vindt de tweede MR-vergadering van dit schooljaar plaats.  
 
Overig nieuws 
Kouwe Kerst 
Kinderkoor ‘Sint Janszangertjes’ presenteert de Kerstmusical ‘Kouwe Kerst’. De 
uitvoering vindt 19 december plaats in onze school. Voor meer informatie bekijk de flyer 
op onze website.  
 
Discoschaatsen  
Op de vrijdagen 12 en 19 december en 2 januari is er voor de jeugd van Oisterwijk 
discoschaatsen op de Oisterwijkse ijsbaan aan de Vennelaan. De entree voor de 
schaatsbaan is net als anders € 3,- euro, maar deze avond krijgen jullie er een gratis 
discofeest bij!  
Voor de oudere jeugd en ouders is er ook van alles te doen bij Oisterwijk On Ice Skating. 
Het volledige programma, met nog bijna dagelijks aanvullingen, leest u hier: 
http://www.oisterwijkonice.nl/?page_id=760 
 
Gebit mevrouw van Poppel 
Eén van onze leerlingen heeft in de Kloosterlaan het gebit van mevrouw van Poppel 
gevonden en dit ingeleverd bij Stanislaus. Mevrouw van Poppel is dit kind erg dankbaar 
en wil hem/haar graag bedanken. Zou deze attente leerling haar willen bellen? Haar 
nummer is 013-5132370. 
 

 
Vol verwachting klopt ons hart …  

 

 
 
 

http://www.bsdevonder.net/media/55132/nieuwsbrief-nr8-11-12-2015-bijlage-kouwe-kerst.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/55132/nieuwsbrief-nr8-11-12-2015-bijlage-kouwe-kerst.pdf
http://www.oisterwijkonice.nl/?page_id=760


Op de website  
Onze website is helemaal vernieuwd. De website is nu in dezelfde stijl vormgegeven als 
de websites van de andere scholen van Stichting BOOM.  
De site bestaat uit drie delen: het algemene gedeelte, het oudergedeelte en het 
leerlinggedeelte.  
In het algemene gedeelte vindt u onder andere e-mailadressen van leerkrachten, 
informatie over onze missie en visie, onze schoolgids. 
In het oudergedeelte vindt u onder andere verlofformulieren, aanmeldformulieren, de 
schoolkalender en nieuwsbrieven.  
In het leerlinggedeelte vindt u onder ander foto’s en links naar leuke en leerzame 
websites. 
Voor vragen of opmerkingen over onze websites bent u altijd welkom of kunt u ons 
mailen.  
 
Nieuw op de website 
Bas Smits (vader van Levijn Smits uit groep 1) maakte een prachtige fotoreportage van 
het bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten aan onze school: Bezoek Sint aan onze school. 
Bedankt! 
Nog meer nieuw op de website: 
 
Groep 3 bij het Kasteel van Sinterklaas 
 
Mediamasters groep 8 
 
Groep 6 Juf Kristel en Juf Jamie – Aardrijkskunde: thema beroepen 
 
Groep 6 Meester Jan en Meester Bertrand - Surprise in de klas 
 
De kerststal  
 

 
Jongens en meiden uit groep 8 wachten op de komst van Sinterklaas 

  
  
 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/fotoboek-algemene-fotos/bezoek-sint-aan-onze-school-2014-2015.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-3-angela-kim/groep-3-kasteel-van-sinterklaas.aspx#ad-image-0
http://www.bsdevonder.net/media/53087/MEDIAMASTERS.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/53836/Website-thema-beroepen-aardrijkskunde.pdf
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-6-jan-bertrand/surprise-in-de-klas.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/fotoboek-algemene-fotos/kerststal-2014-2015.aspx

