
 

Nieuwsbrief nr.16, 23 april 2015 

Vanuit de directie 

Schoolmaatschappelijk werk 
De spreekuren van schoolmaatschappelijk werk zijn verzet. 

Het spreekuur van donderdag 21 mei wordt verzet naar dinsdag 19 mei. 

Het spreekuur van donderdag 11 juni wordt verzet naar dinsdag 9 juni. 

Meivakantie 
Van 25 april tot en met 10 mei is het meivakantie. Alle kinderen zijn vrij. Wij wensen alle 

kinderen en hun ouders een fijne vakantie! 

Hoofdluiscontrole 

Op maandag 11 mei is er weer een hoofdluiscontrole. Zou u zo vriendelijk willen zijn daar 

rekening mee te houden. Op deze dag liever geen gel in de haren en geen ingevlochten 

haar bij de meisjes.  

Speelplaats 

Deze week is er een start gemaakt met de aanpassingen op de speelplaats. 

Wat gaat er gebeuren? Alle gras wordt vervangen door kunstgras. Onder dit kunstgras 

komt valdemping. Op het kleine grasveldje onder de bomen aan de voorzijde van de 

school komt een klimtoestel. Bij het klimtoestel aan de zijkant van de school komen 

duikelstangen. Naast dit klimtoestel komt een tafeltennistafel. Aan de voorzijde worden  

2 baskets geplaatst. Op de speelplaats van de groepen 1-2 wordt één zandbak uitgediept 

en er komt schoon zand in beide zandbakken. 

Tegenover de brandweerkazerne wordt de aanplanting vervangen door bestrating. 

Ook zal er een stukje bestraat worden nabij de uitgang van groep 1-2 van juffrouw Elly 

en Majella. In de Joop tuin wordt een stuk bestraat en daar worden 3 picknick tafels 

geplaatst. We hopen dat na de meivakantie alles gerealiseerd is.  



 

 

Groep 1-2 juffrouw Chantal "Vervolg spreekbeurten" 

Musical klas woensdag middag 

Op de laatste schooldag van dit schooljaar trouwt juffrouw Noëlle van Bussel, ze is de 

docent van de musical klas op de woensdagmiddag. De kinderen van de musical klas zijn 

door haar uitgenodigd. De directie heeft bij de leerplicht ambtenaar nagevraagd of de 

kinderen daar verlof voor krijgen en ze heeft dit goed gekeurd. Mochten er kinderen zijn 

die vrij willen hebben op vrijdagochtend 17 juli dan dienen de ouders daarvoor een 

verlofbrief in te vullen. 

Vanuit de groepen 

Fietsenstalling 

Vanwege de drukte in de fietsenstalling bij de groepen 7 en 8, mag de klas van 

juffrouw Joyce hun fiets vanaf de meivakantie parkeren aan de kant van de 

kleuterspeelplaats. Het vak van groep 3-4 wat grenst aan het vak voor groep 5-6, is nu 

voor groep 8 (van juffrouw Joyce).  

Het is de bedoeling dat de kinderen van groep 8 via de ingangen aan de kant van 

Stanislaus de fietsenstalling in- en uit gaan. Deze kinderen komen met hun fiets 

daardoor niet bij de drukte bij de ingang bij de kleuters. Als de kinderen van groep 8 hun 

fiets geparkeerd hebben, lopen ze over de kleuterspeelplaats naar hun eigen ingang aan 

de voorkant van de school.  

We hopen dat er zo meer rust in de fietsenstalling komt. Wilt u uw kinderen er op wijzen 

dat ze de fietsen netjes in de vakken parkeren.  

Wijziging schooltijden Vonderdag!!!! 

Zoals eerder vermeldt, vindt op dinsdag 7 juli de Vonderdag plaats. Op deze dag blijven 

alle kinderen tussen de middag op school eten (eigen lunchpakketje). Hier is voor 
gekozen om goed in de feestelijke sfeer van die dag te kunnen blijven! 

We starten daarom in de ochtend later dan gebruikelijk. In plaats van 8.30 zal de school 

op 7 juli starten om 9.30. Bij de kleuters zullen de deuren vanaf 9.20 open gaan. 

De eindtijd blijft hetzelfde, namelijk: 15.15. 
  

Daarnaast kunt u zich nog steeds aanmelden, om op deze spectaculaire dag mee te 

helpen! Dit kunt u doen via een mailtje naar: ouderraad.devonder@stgboom.nl 

Hopelijk tot dan!  

Juf Angela, meester Thijs, juf Jamy en juf Chantal  
Ilse van Herck, Maaike van Dam, Sandy de Rooij, Carola van Iersel  

mailto:ouderraad.devonder@stgboom.nl


 

Groep 1-2 juffrouw Chantal "Vervolg spreekbeurten" 

Sport4kids 

Op dinsdag 26 mei is de sportdag voor de kinderen van de groepen 3 tot en met 8. 

Deze sportdag wordt georganiseerd voor alle basisschool kinderen in Oisterwijk en 
Moergestel. Op deze dag gaan de kinderen met de fiets of met de auto naar de 

sportcomplexen in Oisterwijk. De klassenmoeders zullen u benaderen om te rijden of om 

mee te fietsen. De schooltijden zijn van 8.30 uur tot 15.15 uur. De kinderen moeten een 

lunchpakket en drinken meebrengen. In de volgende nieuwsbrief leest u meer over deze 

sportdag. 

 

Vanuit overblijven 

In toenemende mate zijn de overblijftrommels van de kinderen gevuld met koeken en 

met snoep, in enkele trommels zit zelfs geen brood meer! We vinden dit geen goede 

ontwikkeling. We vragen ieders medewerking om de kinderen een gezonde 

overblijftrommel mee te geven. In onderstaand stukje kunt u lezen wat er in een 

gezonde broodtrommel zit. 

Gezond op school….ook met overblijven!  

In de vorige nieuwsbrief is er kort in gegaan op het eetmoment “Fruit eten”  

Nu, op verzoek van de overblijforganisatie, een item over gezonde lunch!  

Want veel kinderen blijven over op school. Dat betekent dus lunchen op school!  

Waaruit kan een gezonde lunch voor een schoolgaand kind bestaan?  

In ieder geval bij voorkeur uit bruine boterhammen want daarin zitten de meeste vezels. 

Dit zorgt voor een langduriger verzadigd gevoel. Uw kind heeft dus de hele middag 

voldoende energie om zich te kunnen concentreren op het schoolwerk.  

En beleg dan? Begin sowieso met de boterhammen te besmeren met halvarine. En kies 

dan voor ‘slim’ beleg zoals bijvoorbeeld kaas, ham. Wat hartigs en bij voorkeur de 

magerdere varianten.  

Eet uw kind tussen de middag drie boterhammen? Laat het dan 2 x slim kiezen en 1 x 

voor wat zoets. En zoet kan ook ‘slim’ zijn zoals bijvoorbeeld appelstroop. Een heel 

natuurlijk product en het zit boordevol ijzer.  

Geef uw kind voldoende boterhammen mee. Kinderen van 4 – 8 jaar mogen best over de 

hele dag 3 tot 4 sneetjes brood eten. Voor kinderen van 9 – 13 is de richtlijn 4 tot 5 

sneetjes per dag.  

Dit is meer dan voldoende en uw kind heeft dus naast deze lunch eigenlijk niets extra’s 

nodig. De overblijforganisatie op school biedt de kinderen melk, thee of water aan. Dit 

alles bij elkaar zorgt ervoor dat uw kind een prima verantwoorde lunch binnen krijgt. 

Want uiteindelijk willen we allemaal, school en u als ouders/verzorgers, hetzelfde: 

kinderen met een gezond eet- en leefpatroon.  

Doet u mee met de tips voor een verantwoorde lunch? Daar zouden wij heel erg blij mee 

zijn!  



Kijk voor tips op www.voedingscentrum.nl of vraag vrijblijvend een folder aan via 

judith@famfonken.nl 

 

Groep 4 Annie-Nicky, Spreekbeurt van Rens 

 

Vanuit de bibliotheek 

 

Berichtjes uit de Bibliotheek op School 

 

Vrijwilligers gezocht! 

Voor de Bibliotheek op School – gevestigd in De Vonder – zijn wij op zoek naar 

vrijwilligers. We zijn open op maandagmiddag van 15.15 – 16.15, woensdagmiddag van 

12.00 tot 13.00 en vrijdagmiddag van 15.15 tot 16.15. Lijkt het je leuk om eens in de 

zoveel tijd (uiteraard kun je aangeven hoe vaak en wanneer je beschikbaar bent) te 

komen helpen? Meld je dan aan bij een van onze vrijwilligers tijdens openingsuren of 

mail naar Trees Verhoeven: verhoevengianotten@home.nl .  

 

Wil je iets kwijt over de Bibliotheek op School of heb je een vraag? Dan kun je mailen 

naar: jentesnellen@bibliotheekmb.nl (leesconsulent).  

 

http://www.voedingscentrum.nl/
mailto:judith@famfonken.nl
mailto:jentesnellen@bibliotheekmb.nl
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Agenda 

Do     23 april  

Vrij   24 april  

Za    25 april 

T/M 10 mei 

Mei vakantie 

Zo    10 mei  

Ma   11 mei Hoofdluiscontrole Uitwisseling groepen 7 naar Oostkamp België 

Di    12 mei Uitwisseling groepen 7 naar Oostkamp België 

Woe 13 mei Uitwisseling groepen 7 naar Oostkamp België 

Do   14 mei Hemelvaart Vrije dag 

Vrij  15 mei Vrije dag 

Za   16 mei  

Zo   17 mei Eerst communie 

Ma   18 mei  

Di    19 mei  

Woe 20 mei  

Do   21 mei Volgende nieuwsbrief 

Vrij  22 mei Studiedag   Vrije dag voor alle kinderen 

Za  23 mei  

Zo  24 mei Pinksteren 

Ma  25 mei Tweede Pinksterdag Vrije dag 

Di   26 mei Sport4kids sportdag voor de groepen 3 tot en met 8 

 

 
Paaseieren zoeken op school 



Op de website 
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