
 

 
Nieuwsbrief 11 
5 februari 2015 

 

Van de directie 
Informatieavond 

Vorige week vond onze informatieavond plaats. We hopen dat alle bezoekers een 
interessante avond hebben gehad. U kunt ons helpen deze avond te evalueren, door deze 

korte vragenlijst in te vullen. Zo weten wij wat we in de toekomst anders kunnen doen 

en waar u juist tevreden over was.  

We kregen het verzoek de presentaties op onze website te plaatsen. Dit is inmiddels 
gebeurd. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de links naar de presentaties. 

We bedanken alle aanwezigen voor hun komst. 

 

Inschrijven nieuwe leerlingen 
We willen ouders van kinderen die dit schooljaar of volgend schooljaar vier jaar worden 

en naar onze school komen, vragen vast een aanmeldformulier in te leveren. Zo kunnen 

wij rekening met uw zoon/dochter houden, bij het indelen van de klassen voor volgend 

schooljaar. Dus ook al is uw kind pas net drie jaar geworden, of wordt hij/zij pas later dit 

schooljaar drie jaar, dan is het toch fijn als we het aanmeldformulier vast ontvangen, 
zodat we uitgaan van de juiste aantallen. Bedankt! 

 

 
Leerlingen uit groep 7 in het Natuurmuseum 

 

Meester Jan 

In verband met problemen met zijn gehoor, heeft Meester Jan het besluit genomen niet 
meer terug te keren voor de groep. Er zal nog wel een afscheid voor Jan georganiseerd 

worden. We wensen Jan heel veel geluk in de toekomst en danken hem voor al zijn inzet 

in de afgelopen 40 jaar in Moergestel. 

 

https://nl.surveymonkey.com/s/8HVKXLD
https://nl.surveymonkey.com/s/8HVKXLD


Juffrouw Annie 

In verband met persoonlijke omstandigheden is Juffrouw Annie tot de carnavalsvakantie 

afwezig.  

 
Juffrouw Elly 

In verband met persoonlijke omstandigheden is Juffrouw Elly vorige week en deze week 

afwezig.  

 
Zieke leerkrachten 

Op dit moment hebben we erg veel zieken. Zowel veel leerlingen als leerkrachten hebben 

last van onder andere de griep.  

Wanneer een leerkracht langer dan een week afwezig is, zullen de ouders van leerlingen 
uit desbetreffende groep, bericht krijgen over de afwezigheid van de leerkracht van hun 

kind.  

 

Groep 1-2 aanwezig met Carnaval 

Omdat wij het belangrijk vinden om met alle leerlingen samen (carnaval) te vieren, 
worden alle leerlingen uit de groepen 1 en 2 vrijdag 13 februari op school verwacht. Om 

deze dag te compenseren, zijn zij maandag 9 februari vrij. In de ochtend zal iedereen 

gewoon op school zijn. ’s Middags is de Carnavalsviering in Den Boogaard. 

 
Eindtoets groep 8 

De leerlingen in groep 8 zullen Route8 als eindtoets maken. Dit is een digitale, adaptieve 

toets waarvan wij denken dat de mogelijkheden van kinderen het beste in beeld worden 

gebracht. Kinderen krijgen een toets die helemaal past bij de vaardigheden die ze met 
betrekking tot taal en rekenen de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Ouders van 

leerlingen in groep 8 ontvingen hierover een brief, die u kunt nalezen op onze website. 

Info brief groep 8 

 
Vertrek Ton Bressers – Komst Jeroen Zeeuwen 

Maandag 2 februari is Jeroen Zeeuwen begonnen als uitvoerend bestuurder van Stichting 

BOOM. Hij volgt Ton Bressers op, die met pensioen gaat. We wensen Jeroen heel veel 

succes in zijn nieuwe functie. We bedanken Ton voor zijn inzet en wensen hem veel 

geluk. 
 

 
Leerlingen uit groep 7 tijdens de wetenschapswedstrijd op het Willem II college 

 

 

 

 

 

http://www.bsdevonder.net/media/71702/info-brief-groep-8.pdf


Agenda 
Do 5 feb  

Vr 6 feb  

Ma 9 feb Groep 1 en 2 vrij 

Di 10 feb  

Wo 11 feb  

Do 12 feb Schoolmaatschappelijk werk 

Vr 13 feb Alle leerlingen (ook groep 1-2) 

naar school: Carnaval 

Ma 16 feb 

t/m vr 20 

feb 

Carnavalsvakantie 

Ma 23 feb  

Di 24 feb  

Wo 25 feb  

Do 26 feb  

 

Vanuit de groepen 
EHBO cursus groep 8 

Afgelopen maandag startten de EHBO lessen in groep 8. Van 13.00 – 14.00 is de groep 

van juf Joyce en van 14.15 – 15.15 de groep van juf Sandra en juf Anne. Deze lessen 
zullen wekelijks plaatsvinden. 

De kinderen sluiten de cursus af met een examen. Dit examen vindt plaats op zaterdag 

13 juni. Het exacte tijdstip laten we u nog weten. De kinderen worden verwacht bij dit 

examen aanwezig te zijn. We laten u dit daarom nu al vast weten zodat u er rekening 
mee kunt houden. 

 

Ouderkijkochtend Plusklas 

Vrijdagochtend 6 februari vindt de ouderkijkochtend van de Plusklas plaats. Ouders van 
deelnemende leerlingen mogen (een deel van) de ochtend meedoen en meekijken. 

 

 
Leerlingen uit groep 6 tijdens techniek (wereldoriëntatie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vanuit de OR 
REMINDER!  Vonderdag 2015! 

We weten dat we er vroeg bij zijn, maar we willen iedereen nogmaals informeren over de  

allereerste Vonderdag.  
De eerste editie van deze Vonderdag zal een spectaculaire zijn. 

Dit zal zijn op dinsdag 7 juli, van 08:30 tot 15:00! 

Deze dag zal, met behulp van een gespecialiseerd bedrijf, verzorgd worden.  

Hierbij hebben we wel wat hulp nodig….. We zoeken hiervoor 80 (!) enthousiaste ouders! 

We hebben nu al 25 hulpouders, Yess!! Maar een simpel rekensommetje leert ons dat dat 
er nog 55 te weinig zijn… 

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 

 

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 
Zoals u wellicht weet, bent u als ouders van een of meerdere leerlingen van BS De 

Vonder automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging 

(ouderraad) organiseert op 11 maart de eerste Algemene Leden Vergadering.  

U bent van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. 
In deze vergadering staat het volgende op de agenda: secretarieel jaarverslag, financieel 

jaarverslag, verantwoording ouderbijdrage, verslag kascommissie.  

Ook zal de procedure voor werving en verkiezing van ouderraad-leden worden toegelicht 

en tot slot is er gelegenheid om vragen te stellen. 
U bent vrij om op 11 maart om 20.00 uur aan te sluiten. Wij willen u vragen om u vooraf 

aan te melden via het e-mail adres van de ouderraad: ouderraad.devonder@stgboom.nl. 

Later dit schooljaar zal in de nieuwsbrief een oproep komen voor werving van nieuwe 

leden voor de ouderraad. 
  

Kledinginzameling 16 maart  

De afgelopen jaren hebben we enkele keren kleding ingezameld, waarvan de opbrengst 

ten goede komt aan onze school. Op maandag 16 maart 2015 staat de volgende 

inzameling gepland. Het Leger des Heils komt op die dag de ingezamelde zakken 
ophalen. Dus…. bewaar uw oude kleding en schoenen de komende weken en lever ze in 

op school. Nadere informatie over de data en tijdstippen waarop u, in de week van 9 t/m 

12 maart 2015, de zakken met kleding en/of schoenen kunt inleveren volgt in een latere 

nieuwsbrief. 

 

Overig nieuws 
Oproep aanmelden kleuters overblijven vrijdag 13 febr. 

Indien uw kind uit groep 1/2 gebruik wil maken van het overblijven op vrijdag 13 

februari, dient u uw kind aan te melden via de mail. 

overblijvendevonder@gmail.com. 
Deze dag is voor de vaste overblijvers in mindering gebracht, dus dient door iedereen 

contact betaald te worden (€ 2,=). 

 
 
 

 

mailto:ouderraad.devonder@stgboom.nl
mailto:ouderraad.devonder@stgboom.nl
mailto:overblijvendevonder@gmail.com


 

Kindercarnaval 

Zaterdag 14 en maandag 16 februari, 18.00 – 23.00 uur: Carnavalsdisco voor de jeugd. 

‘Speciaal voor de jeugd van 8 tot en met 15 jaar’  
Net zoals voorgaande jaren slaan verschillende organisaties de handen weer ineen om 

twee carnavalsavonden te organiseren voor de Moergestelse jeugd. Den Boogaard, 

Jongerenwerk Moergestel (JWM) en het Samenwerkend Moergestels Carnaval (SMC) 

staan garant voor de invulling van deze avonden.  
Op zaterdagavond kun je terecht bij Jongerenwerk Moergestel. Rond 18.15 uur komt 

Prins Marcus d’n Urste van C.V. De Pierewaaiers met zijn hofhouding op bezoek. Op 

maandagavond is het disco bij Den Boogaard. De Prins zal daar om 20.30 uur met zijn 

gevolg aanwezig zijn. 
De entree is gratis. Consumpties zijn verkrijgbaar voor slechts € 1,- per stuk. Daarnaast 

zijn er ook kaarten van € 5,- voor drie consumpties, een zakje chips en diverse snoepjes.  

  

Programma: 

Zaterdag 14 februari (Jongerenwerk Moergestel, Bosstraat 1 B): 
 18.00 – 20.00 uur voor groep 5 t/m 8 basisschool  

 20.30 – 23.00 uur voor klas 1 t/m 4 voortgezet onderwijs  

  

Maandag 16 februari: (Den Boogaard, St.-Jansplein 5): 
 18.00 – 20.00 uur voor groep 5 t/m 8 basisschool 

 20.30 – 23.00 uur voor klas 1 t/m 4 voortgezet onderwijs 

  

Uitgangspunten: 
 Eenmaal binnen is binnen; er mag niemand tussendoor naar buiten.  

 Kinderen moeten in het bezit zijn van een telefoonnummer dat bij calamiteiten 

gebeld kan worden.  

 Na afloop van de activiteit gaan we ervan uit dat de kinderen zelfstandig naar huis 
kunnen of dat ze opgehaald worden door de ouders/verzorgers.  

Ouders worden niet toegelaten tijdens de activiteit, enkel halen en brengen ist 

toegestaan. 

Meer informatie op de website: Carnaval jeugddisco bijlage 1 - Carnaval jeugddisco 

bijlage 2 

 

 

 
Leerlingen uit groep 7 tijdens natuur (wereldoriëntatie). Thema: van grond tot mond 

 

 

 

 

 

 

http://www.bsdevonder.net/media/71703/carnaval-jeugddisco-voorzijde.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/71704/carnaval-jeugddisco-achterzijde.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/71704/carnaval-jeugddisco-achterzijde.pdf


Op de website  

Nieuwe fotoalbums website: 

Groep 7 Thijs:   Bezoek natuurmuseum 

Groep 7 Anne-Anita:  Natuurmuseum 
Groepen 7:    Wetenschapswedstrijd 

Groep 7 Marscha:   Schrijfproject 

Groep 1-2 Chantal:   Thema Kunst 

Groep 7 Anne-Anita:  Project wereldoriëntatie: van grond tot mond 

Groep 6 Jan-Bertrand: Wereldoriëntatie, praktijk in de klas en op de 
informatieavond 

Groep 1-2: Lotte:   Een kangoeroe in de klas 
 

Presentaties informatieavond 28 januari 
Presentatie Foto’s workshop wereldoriëntatie en ICT op de Vonder 

Presentatie Rouwverwerking 

Presentatie Pesten 

Presentatie Seksualiteit en relaties 
Presentatie Het ABC voor leerkrachten 

Presentatie Passend Onderwijs 

Presentatie Gezonde voeding 

 

 
 

 

 
Thema ‘Kunst’ in groep 1-2 van Juf Chantal 

 

 

 

 
 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-thijs/groep-7-thijs-bezoek-natuurmuseum.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-anita-anne/gr7-anne-anita-natuurmuseum.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-anita-anne/groepen-7-wetenschapswedstrijd.aspx
http://www.bsdevonder.net/media/71654/schrijfproject.pdf
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-chantal/groep-1-2-chantal-thema-kunst.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-anita-anne/gr7-anne-anita-project-wereldori%C3%ABntatie.aspx#ad-image-0
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-6-jan-bertrand/gr6-jan-bertrand-wereldori%C3%ABntatie.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-6-jan-bertrand/gr6-jan-bertrand-wereldori%C3%ABntatie.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-lotte/groep-1-2-lotte-kangoeroe-in-de-klas.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-6-jan-bertrand/gr6-jan-bertrand-wereldori%C3%ABntatie.aspx#ad-image-0
http://www.bsdevonder.net/media/70654/Rouwverwerking-presentatie.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/70683/Pesten.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/70764/Seksualiteit-en-relaties.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/70793/Het-ABC-voor-leerkrachten.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/71562/Presentatie-Passend-onderwijs-versie-2.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/71608/Gezonde-voeding.pdf

