
 

 
Nieuwsbrief 13 
12 maart 2015 

 

Van de directie 
Meester Teun 

Per 13 april zal Teun Brand aan de slag gaan als directeur op daltonschool Helen 
Parkhurst in Tilburg. Teun zal op de studiedag van 7 april afscheid nemen van zijn 

collega’s. Op donderdag 2 april zal hij afscheid nemen van de leerlingen.  

We danken Teun voor zijn inzet op de Vonder en wensen hem veel succes op zijn nieuwe 

school.  
 

Vervangingen 

Juffrouw Kristel zal gedurende haar zwangerschapsverlof vervangen worden door 

juffrouw Jamie van Mensvoort. Jamie is nu al op woensdag en donderdag de leerkracht 
van groep 6 en dus een bekend gezicht voor leerlingen en ouders.  

In de volgende nieuwsbrief zullen we u informeren over de vervanging van het 

zwangerschapsverlof van juffrouw Lotte.  

Ook zullen we u in de volgende nieuwsbrief informeren over de vervanging van de ADV-

dagen die meester Teun nu doet en de vervanging van de vrijdagen in groep 7 van 
Juffrouw Marscha, die nu door juffrouw Jamie worden ingevuld.   

 

 
Leerlingen van groep 5 tijdens de slagwerkworkshop 

 
Studiedag 5 maart 

5 maart heeft er een studiedag voor het team  plaatsgevonden.  

Tijdens de ochtend, die door ICT’ers Bertrand Verhelst en Sandra van Strijdhoven was 

georganiseerd, zijn de leerkrachten geïnspireerd om verschillende ICT-werkvormen in te 
zetten in hun onderwijs. Na een theoretische start zijn zij praktisch aan de slag gegaan 

met lesvoorbereidingen.  

’s Middags hebben leerkrachten lessen wereldoriëntatie voorbereid.  

Tot slot is het team geïnformeerd over de opleidingsschool.  



Rapporten 

Woensdag 18 maart krijgen onze leerlingen hun rapport mee naar huis. Heeft u het 

mapje voor dit rapport nog thuis liggen, dan vragen we u dit mee naar school te geven 

met uw kind, zodat het tweede rapport in dit mapje geplaatst kan worden.  
Maandag 23 maart en dinsdag 24 maart vinden de tienminutengesprekken plaats.  

U kunt naar aanleiding van dit rapport een tienminutengesprek inplannen met de 

leerkracht van uw kind. Dit kunt u doen door uw naam in te vullen op de intekenlijsten, 

die vanaf woensdagmiddag 18 maart, 11:30 uur in de speelzaal zullen hangen. De lijsten 
zullen blijven hangen tot donderdagmiddag 19 maart, 16:00 uur.  

Voor de groepen 8 zijn er geen tienminutengesprekken, omdat deze in de afgelopen 

weken al hebben plaatsgevonden, in verband met de advisering voortgezet onderwijs. 

 

Agenda 
Do 12 maa  

Vr 13 maa  

Ma 16 maa  

Di 17 maa  

Wo 18 maa Rapporten mee naar huis 

Inschrijven 
tienminutengesprekken mogelijk 

Do 19 maa Schoolmaatschappelijk werk 

Vr 20 maa  

Ma 23 maa Tienminutengesprekken 

Di 24 maa Tienminutengesprekken 

Wo 25 maa  

Do 26 maa Schoolmaatschappelijk werk 

 

 

 
Leerlingen uit groep 6 tijdens de gastles met de kameel 

 

Vanuit de groepen 
Oisterwijkse voetbalkampioenschappen 
Beste leerlingen en ouders van de groepen 7 en 8. 

Op maandag 4 mei en dinsdag 5 mei vindt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi plaats in 

Oisterwijk. Dit toernooi vindt plaats bij Taxandria. Kinderen uit groep 7 of 8 die het leuk 

vinden om hier aan mee te doen kunnen een team samenstellen. In een team kunnen 
maximaal 16 spelers zitten. Ook kan er een meisjesteam samengesteld worden. Vanuit 

school proberen we voor deze twee dagen begeleiding te regelen.  

Inschrijven kan bij meneer Thijs, uiterlijk donderdag 19 maart.  

 
Gastles slagwerk 

Leerlingen uit de groepen 4 en 5 hebben een spetterende workshop slagwerk gevolgd. 

Veel kinderen zijn hierdoor enthousiast door geraakt. Wil je een proefles volgen? Klik op 

deze link voor meer informatie.  

http://www.bsdevonder.net/media/72003/proefles-brief-moergestel.pdf


Gastles Kindertelefoon 

Leerlingen uit groep 7 en 8 hebben een interessante en indrukwekkende gastles van de 

Kindertelefoon gevolgd. Hierbij hoort ook een ouderbrief, die te vinden is op onze 

website: ouderbrief kindertelefoon.  
 

Vanuit de OR 
Kledinginzameling 

Vrijdag 13 maart vindt de kledinginzameling plaats. Woensdag 11 en donderdag 12 

maart kunt u oude kleding inleveren. Meer informatie: flyer kledinginzameling.  

 

Overig nieuws 
Meidenvoetbal Audacia 

Audacia is op zoek naar meiden die graag voetballen. Heb jij zin om eens mee te doen? 

Klik op flyer Audacia voor meer informatie.  
 

 
Leerlingen uit groep 7 maakten kennis met Brailleschrift tijdens hun lessen over zintuigen. Ook kwam er een 

slechtziende dame op bezoek in de klas 
 

Dag van de installatietechniek 

Op onze website vindt u twee flyers over de dag van de installatietechniek. Kinderen die 
geïnteresseerd zijn in techniek, kunnen deze dag bezoeken. Flyer 1 en flyer 2.  
 

Op de website  

Er staan weer een hoop nieuwe foto’s op onze website: 

Groep 7 Anne en Anita:  Gastles wereldoriëntatie – Zintuigen 
Groep 1-2 Elly en Majella:  Carnaval 2015 

Groep 6 Kristel-Jamie:  Klas op een kameel 

Groep 5 Jamy:   Slagwerkworkshop 

Groep 5 Jamy:   Kameel op school 
Groep 6 Jamie-Kristel:  Kameel op school 

Groep 6 Jan-Bertrand: Kameel op school 

Groep 5 Jeske-Grard:  Kameel op school 

Groep 7 Marscha:   Wereldoriëntatie – Het lichaam 

 

http://www.bsdevonder.net/media/72003/proefles-brief-moergestel.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/71915/flyer-kledinginzameling.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/71914/audacia.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/72259/facebook_dagvandeinstallatietechniek_flyerachterkant.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/72258/facebook_dagvandeinstallatietechniek_flyer.pdf
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-anita-anne/gr7-anne-anita-gastles-wereldori%C3%ABntatie-zintuigen.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-elly-majella/gr1-2-elly-majella-carnaval-2015.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-6-kristel-jamie/kameel.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-5-jamy/slagwerworkshop.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-5-jamy/gr5-6-kameel-op-school.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-5-jamy/gr5-6-kameel-op-school.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-5-jamy/gr5-6-kameel-op-school.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-5-jamy/gr5-6-kameel-op-school.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-marscha/gr7-marsha-wereldori%C3%ABntatie-%E2%80%93-het-lichaam.aspx

