
 

 
Nieuwsbrief 14 
26 maart 2015 

 

Van de directie 
 

Afscheid meneer Teun 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief al heeft kunnen lezen nemen wij na Pasen afscheid van 

meneer Teun. Vanaf 8 april start hij als directeur van basisschool Helen Parkhurst in 

Tilburg. 

In december  heeft hij de opleiding tot vakbekwaam directeur afgerond. Daarnaast heeft 
hij in de afgelopen jaren directie ervaring opgedaan op  basisschool Hertog Jan en op 

basisschool de Vonder. 

Het team van de Vonder vindt het natuurlijk super leuk voor meneer Teun maar we gaan 

hem allemaal vreselijk missen. We weten zeker dat ook de kinderen van de Vonder hem 
gaan missen. Hij was een betrokken directielid die alle kinderen bij naam kent. Zijn 

lessen waren voor veel kinderen onvergetelijk. De deur van zijn kantoor stond ook altijd 

open voor ouders. 

We nemen op donderdag 2 april afscheid van meneer Teun. Vanaf 14.30 uur kunnen alle 

kinderen hem goedendag zeggen. De ouderraad zorgt op deze middag voor een traktatie 
voor alle kinderen. 

Aansluitend verzamelen we allemaal op de speelplaats en we zullen samen het 

Vonderlied voor hem zingen. Namens alle kinderen en ouders zorgt de ouderraad voor 

een cadeau. We zullen dat rond 15.00 uur aanbieden. Vanaf 15.15 uur kunnen ouders, 
meneer Teun nog de hand komen schudden. 

Bij mooi weer kan dat buiten. Bij regen kan dat in de speelzaal. 

We wensen meneer Teun heel veel succes in zijn nieuwe baan als directeur! 

Team de Vonder 
 

 
Leerlingen uit groep 6 van Juffrouw Kristel en Juffrouw Jamie met hun bouwwerk (wereldoriëntatie) 



Nieuwe taakverdeling directie 

Dit schooljaar worden de taken van meneer Teun overgenomen door juffrouw Jeanne de 

meneer Barend. Administratief zal meneer Barend enkele taken overnemen. Juffrouw 

Jeanne zal aanwezig zijn bij de vergaderingen van de medezeggenschapsraad. Zij is ook 
het eerste aanspreekpunt voor ouders. 

 

Vervangingen 

Het zwangerschapsverlof van juffrouw Kristel wordt vanaf 11 mei vervangen door 
juffrouw Jamie van Mensvoort. 

Het zwangerschapsverlof van juffrouw Lotte wordt vanaf 13 april op maandag, dinsdag 

en donderdag vervangen door juffrouw Ilse van Herck en op de woensdag door juffrouw 

Imme. 
De ADV dagen van meneer Teun op de maandagen worden vervangen door meneer 

Grard. 

De ADV dagen van meneer Teun op de vrijdagen worden vervangen door meneer Jeffrey. 

De vrijdagen in de groep van juffrouw Marscha worden vervangen door juffrouw Lea, die 

vorig jaar werkzaam was op de Vonder in groep 7. 
 

Goede vrijdag 

Vrijdag 3 april is het goede vrijdag. Alle leerlingen zijn dan vrij.  

 
Studiedag 7 april 

Dinsdag 7 april is een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij. Het team gaat ’s ochtends 

verder aan de slag met de missie en visie van de school.  

’s Middags zal het teamuitje plaatsvinden.  
 

Speelplaats 

In de meivakantie wordt op de speelplaats het gras vervangen door kunstgras. 

Daarnaast zullen enkele speeltoestellen worden geplaatst. 
De speelplaatscommissie buigt zich volgende week over de verdere inrichting van de 

speelplaats. 

 

 
Leerlingen uit groep 6 van Juffrouw Kristel en Juffrouw Jamie met hun bouwwerk (wereldoriëntatie) 

 
Aanmelden nieuwe leerlingen 

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor komend schooljaar. Mochten er nog 

broertjes of zusjes zijn van leerlingen die al op school zitten die in het schooljaar 2015-

2016 4 jaar worden  dan vragen wij u vriendelijk om deze leerlingen aan te melden. We 
kunnen dan in de planning rekening houden met de groepsgrootte van de groepen 1-2. 

 

Palmpasen 

Op zondag 29 maart is het Palmzondag. We vieren dit in de kerk tijdens de Heilige Mis 

om 11.00 uur. Palmzondag is de eerste dag van de Goede Week. In deze week gedenken 
en vieren we als christenen alle gebeurtenissen rondom het lijden, sterven en verrijzen 



van Jezus Christus. Het is een eeuwenoude traditie dat kinderen op Palmzondag met 

zelfgemaakte palmpaasstokken naar de kerk komen waar de palmpaasstokken worden 

ingezegend en waarna de kinderen in een processie door de kerk mogen lopen. Na de Mis 

worden de kinderen uitgenodigd om hun palmpaasstok te geven aan iemand die ziek, 
eenzaam of hulpbehoevend is. 

 

Nieuw systeem nieuwsbrief 

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw systeem waarmee de nieuwsbrief 
verzonden zal worden. Hiermee zal de nieuwsbrief beter (mobiel) leesbaar worden en zal 

de verzending prettiger verlopen.  

De volgende nieuwsbrief, over veertien dagen, zult u (voor de zekerheid) op de oude én 

de nieuwe manier ontvangen. Daarna alleen nog op de nieuwe manier. U hoeft zich niet 
opnieuw aan te melden, dit wordt allemaal geregeld. Wel kan in het nieuwe systeem per 

naam, maar één adres geregistreerd worden. Wilt u de nieuwsbrief op twee 

emailadressen ontvangen, dan moet u dat met twee namen doen.  

 

Agenda 
Do 26 maa Schoolmaatschappelijk werk 

Vr 27 maa  

Ma 30 maa  

Di 31 maa 19:30 MR-vergadering 

Wo 1 apr  

Do 2 apr Afscheid meneer Teun 

Schoolmaatschappelijk werk 

Vr 3 apr Goede vrijdag: alle leerlingen vrij 

Ma 6 apr Twee Paasdag: alle leerlingen vrij 

Di 7 apr Studiedag: alle leerlingen vrij 

Wo 8 apr  

Do 9 apr Schoolmaatschappelijk werk 

 

Vanuit de groepen 
Entreetoets groepen 7  

Entreetoets groep 7 

De entreetoets zal plaatsvinden van maandag 13 april (oefendag) t/m donderdag 16 april 

en op dinsdag 21 en woensdag 22 april. Op donderdag 23 april is een reserve dag 

gepland.  
 

Sportdag groepen 7 maandag 13 april 

Op maandagmiddag 13 april hebben de groepen 7 een sportdag bij de Reuselhoeve. 

Deze wordt georganiseerd door leerlingen van het ROC sport en bewegen. Leerlingen van 
groep 7 hebben deze middag hun fiets nodig en sportkleding. De sportmiddag duurt in 

principe tot 15.15 uur, houdt u er rekening mee dat dit wellicht iets kan uitlopen.  

 

Verkeersexamen groep 8 
Binnenkort gaan de kinderen van groep 8 hun verkeersexamen doen. Dit examen bestaat 

uit 2 onderdelen. Op 16 april maken de kinderen een theoretisch verkeersexamen. 

Dit is een schriftelijke toets waarin de kennis over de verkeersregels wordt getoetst. Om 

zich hierop voor te bereiden, kunnen de kinderen thuis en op school een proefexamen 

maken op http://examen.vvn.nl/  Daarnaast is er (sinds dit jaar) ook een gratis app te 
downloaden waar kinderen oefeningen kunnen maken. In de klassen zijn de kinderen 

zich vanzelfsprekend ook aan het voorbereiden in de verkeerslessen. 

Op vrijdag 29 mei vindt het praktisch verkeersexamen plaats. De kinderen gaan in 

kleine groepjes een route fietsen door Oisterwijk. Langs deze route zitten posten die 
beoordelen of de kinderen de verkeersregels naleven. Om deze posten te kunnen 

bemannen zijn er vrijwilligers nodig, het kan daarom zijn dat we hiervoor nog een beroep 

op u zullen doen. Meer informatie over het praktisch verkeersexamen ontvangt u t.z.t. 

http://examen.vvn.nl/


 

 
Leerlingen uit groep 5 tijdens de gastles met de kameel 

 

Wereldoriëntatie groep 6 

In deze nieuwsbrief enkele foto’s van bouwwerken van leerlingen uit groep 6.  

Dit zijn de foto's van onze tentoonstelling voor natuur. Alle kinderen mochten in groepjes 
van drie een eigen bouwwerk bedenken en bouwen. Dit in het kader van de nieuwe 

vormen van wereldoriëntatie op de Vonder, waarbij leerlingen meer betrokken zijn bij 

hun leren.  

 
Berichtjes uit de Bibliotheek op School 

  

Alle boeken in de schoolbieb staan gesorteerd op genre. De genreaanduiding op de rug 

van het boek  staat ook op de kast! Houd je kind van spannende boeken dan kijk je 
 bij:  Boeken met een zwart/witte genreaanduiding op de rug zijn leesboeken.  

Een gekleurde genreaanduiding op de rug laat zien dat het een informatieboek is 

(bijvoorbeeld:  voor informatieboeken over sport & spel).  

 

Wil je iets kwijt over de Bibliotheek op School of heb je een vraag? Dan kun je altijd 
mailen naar: jentesnellen@bibliotheekmb.nl (leesconsulent).  

 

 

 
Leerlingen uit groep 6 tijdens de verjaardag van Juf Kristel 

 

Vanuit de OR 
REMINDER!!  Vonderdag 2015! 

Weer een tussenstandje vanuit de werkgroep Vonderdag! 
We hebben nu al 40 hulpouders!! Maar een simpel rekensommetje leert ons dat dat er 

nog 40 te weinig zijn…  

  

mailto:jentesnellen@bibliotheekmb.nl


We hopen dat we op jullie kunnen rekenen! Ook zou het fijn zijn als de ouders van de 

ouderraad zich opgeven via een mailtje, zodat ook zij in de telling meegenomen kunnen 

worden. 

De Vonderdag zal zijn op dinsdag 7 juli. Om 14:00 zal er een 
presentatie/uitvoering zal zijn door alle kinderen van de Vonder, daarbij is iedereen 

welkom om te komen kijken.  

Deze dag vraagt wel 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. ( dit zal op 
een gezellige, actieve manier gedaan worden!) 

Bij deze avond zijn is een vereiste, maar wij beloven u dat het de moeite meer dan 

waard is!!! Voor de begeleiders ( ouders/ leerkrachten)  zijn het activiteiten die voor 

iedereen goed te doen zijn.  
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 

 

Kerstkaartenactie 

We willen alle kinderen en ouders hartstikke bedanken voor hun inzet bij het verkopen 
van de zelfgemaakte kerstkaarten. Het heeft ruim €2000,- opgeleverd voor de 

speelplaats. Het is nu wachten op groen licht van de gemeente voor het aanpassen van 

de speelplaats.  

 

Vanuit de MR 
Dinsdagavond 31 maart vindt er een MR-vergadering plaats, om 19:30. Op de agenda 

staan o.a. de GMR-stukken voor de GMR-vergadering van 9 april.  

 

Overig nieuws 
Zwemles 
Op onze website een flyer met daarop informatie over zwemlessen in de Leye, Oisterwijk.  

 

Op de website  

Groep 6 Jamie-Kristel:  Verjaardag juf Kristel 

Groep 5 Jeske-Grard:  Kameel op school deel 2 
Groep 6 Jamie-Kristel:  Wereldoriëntatie–Natuur en techniek: bedenk en bouw je  

    eigen bouwwerk 

 

 
Creaties van leerlingen uit groep 6 

mailto:ouderraad.devonder@stgboom.nl
http://www.bsdevonder.net/media/72288/optisport-actiefolder-zwemles.pdf
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-6-kristel-jamie/groep-6-jamie-kristel-verjaardag-juf-kristel.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-5-jeske-grard/gr5-jeske-grard-kameel-op-school-deel-2.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-6-kristel-jamie/gr6-jamie-kristel-bedenk-en-bouw-je-eigen-bouwwerk.aspx

