
 

 
Nieuwsbrief 9 
8 januari 2015 

 

Van de directie 
Gelukkig en gezond 2015 

Namens het team van basisschool de Vonder willen wij u allemaal een gelukkig en 
gezond 2015 wensen.  

 

Informatieavond 28 januari 2015 

Zoals u heeft kunnen lezen in eerdere nieuwsbrieven, zullen wij op woensdag 28 januari 
een informatieavond organiseren in onze school. Tijdens deze avond kunt u verschillende 

workshops/lezingen volgen, die allemaal te maken hebben met onderwerpen rondom 

onderwijs en opvoeding.  

U ontvangt de uitnodiging voor deze avond als bijlage bij deze nieuwsbrief. We hopen u 
allemaal te mogen ontvangen op deze avond.  

Alle ouders van leerlingen van de Vonder kunnen zich vanaf vandaag inschrijven en 

hebben hiermee voorrang op andere geïnteresseerden. Volgende week zullen wij onze 

uitnodiging ook verder verspreiden, bijvoorbeeld onder collega’s van andere scholen. 

Schrijft u zich dus snel in.  
 

Studiedag 14 januari 

Op 14 januari vindt de derde studiedag van dit schooljaar plaats. Alle leerlingen zijn deze 

dag vrij. De leerkrachten van de school zullen die dag onder andere aan de slag gaan 
met het schoolplan. In dit schoolplan komen de ambities en verbeterpunten van de 

school voor de komende vier jaar te staan. 

 

Leerlingen groep 1-2 vrij op 9 februari 
Op vrijdag 13 februari vieren we carnaval. Dit wordt gevierd met alle leerlingen, in den 

Boogaard. Dit betekent dat ook de leerlingen uit groep 1 en 2 op vrijdag 13 februari op 

school verwacht worden. Om dit te compenseren, zijn zij maandag 9 februari vrij.  

 
 



 
Leerlingen uit groep 1-2 van Juf Lotte tijdens een voorstelling 

 

Agenda 

Do 8 jan  

Vr 9 jan  

Ma 12 jan  

Di 13 jan  

Wo 14 jan Studiedag: alle leerlingen vrij 

Do 15 jan  

Vr 16 jan  

Ma 19 jan Deze week Cito-toetsen 

Di 20 jan 19:30: MR-vergadering 

Wo 21 jan  

Do 22 jan  

 

Vanuit de OR 
Kerstkaartenactie 
Bijna iedereen heeft de overgebleven pakketjes en/of geld ingeleverd. Bedankt! We 

willen vragen aan degenen die het nog niet ingeleverd hebben om het zo snel mogelijk, 

maar uiterlijk maandag 12 januari as. in te leveren bij de leerkracht. 

Bedankt voor de medewerking! In de volgende nieuwsbrief meer informatie over het 

resultaat van de actie. 
 

Carnaval 

De werkgroep voor carnaval is alweer volop bezig met de voorbereidingen voor de 

carnavalsviering. Net als in voorgaande jaren vindt de viering voor alle groepen plaats in 
de Boogaard, op vrijdagmiddag 13 februari. Om dit feest tot een succes te maken, 

hebben wij uw hulp weer hard nodig!  

Tijdens de viering zijn 22 hulpouders nodig voor schminken, kleur/knutselhoek en uitgifte 

van ranja/snoep. 
Daarnaast zijn een aantal ouders nodig bij het versieren van de school (di. 27 jan. 14.00 

- 15.15 uur) 

en het versieren van de Boogaard (op vr.13 feb. 8:30 - 9,30 uur). 

  
Wij hopen dat wij weer op uw hulp mogen rekenen. Dus als u tijd en zin heeft om bij een 

van bovenstaande activiteiten te komen helpen, stuurt u dan direct een berichtje aan de 

ouderraad via e-mail  (ouderraad.devonder@stgboom.nl) of spreek een van de 

ouderraadsleden aan. Dan maken we er samen weer een mooi feest van! 

  

mailto:ouderraad.devonder@stgboom.nl


 
Kerstviering in groep 7 van Juf Anita en Juf Anne 

 

Vanuit de MR 
20 januari vindt er een MR-vergadering plaats. Tijdens deze vergadering zullen de 
stukken uit de GMR besproken worden. De vergadering start om 19:30 en is openbaar. 

 

Overig nieuws 
Kiku Moergestel 

Zoals velen weten houden we elk jaar een expositie door en voor de jeugd  van 
Moergestel in de leeftijd van 3 t/m 15 jaar in galerie “De Verdieping”.  

In 2015 zal deze gehouden worden in de weekenden van 27 februari t/m 8 maart. Heb je 

een kunstwerk gemaakt b.v. een schilderij, tekeningen, vilt werk, beeldje etc. en zou je 

het leuk vinden om deze tentoon te stellen of wil je meer informatie dan kun je bellen 

naar Karin Verbakel-Rooth ( 5131321 ). Je mag ook werken exposeren die je niet bij één 
van onze workshops hebt gemaakt maar thuis of op school. Je kunt je opgeven tot 12 

januari. 

Ons doel is om de jeugd te stimuleren tot meer creativiteit en ze te laten kennis maken 

met verschillende materialen en hun mogelijkheden. 
Hopelijk mogen we ook dit jaar weer veel enthousiaste deelnemers verwelkomen. 

Je kunt ook een kijkje nemen op onze website www.kikumoergestel.nl  

 

Kinderoptocht 
Op onze website vindt u de flyer van de Kinderoptocht. Hierop o.a. informatie over 

aanmelding voor de optocht. 

Nieuwsbrief nr.9, 9 januari 2015, adv. voor scholen 

 
 

Op de website  

Kerstviering groep 6 Juf Kristel en Juf Jamie 

Kerstviering groep 7 Juf Anita en Juf Anne 

Kerstviering Groep 1-2 Elly en Majella  
Voorstelling Boris op zee Groep 1-2 Lotte  

Kerstbuffet Groep 5 Jamy  

Kerstbuffet Groep 7 Thijs  

Surpriseochtend Groep 7 Thijs  
 

 

 

 
 

 

 

http://www.kikumoergestel.nl/
http://www.bsdevonder.net/media/61235/nieuwsbrief-nr9-9-01-2015-adv-voor-scholen-2015.pdf
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-6-kristel-jamie/kerstviering-2014.aspx#ad-image-4
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-anita-anne/groep-7-anne-anita-kerstdidier.aspx#ad-image-3
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-elly-majella/gr1-2-elly-majella-kerstviering-2014-2015.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-elly-majella/gr1-2-elly-majella-kerstviering-2014-2015.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-lotte/groep-1-2-lotte-voorstelling-boris-op-zee.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-lotte/groep-1-2-lotte-voorstelling-boris-op-zee.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-5-jamy/groep-5-jamy-kerstbuffet.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-5-jamy/groep-5-jamy-kerstbuffet.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-thijs/groep-7-thijs-kerstbuffet.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-thijs/groep-7-thijs-kerstbuffet.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-thijs/groep-7-thijs-surpriseochtend.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-thijs/groep-7-thijs-surpriseochtend.aspx


Nieuwsbrief en Info 

Nieuwsbrief nr.9, 9 januari 2015, Uitnodiging informatieavond 28 januari 2015 

28 januari 2015: Informatieavond op de Vonder. Inschrijven via deze link 

 
 

 

 
Het Kerstdiner in groep 6 van Juf Kristel en Juf Jamie 

http://www.bsdevonder.net/media/61236/uitnodiging-informatieavond-28-januari.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/61236/uitnodiging-informatieavond-28-januari.pdf
http://vonder.liamtjoa.nl/

