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Vanuit de directie 

Wegens een computer storing is deze nieuwsbrief een dag later dan u van ons 

gewend bent. We vragen uw begrip hiervoor. 

'Jongleren is oud gedaan' 

Zoals eerder vermeldt, vindt op dinsdag 7 juli de  1e echte 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! We hebben nog 20 personen nodig om deze te laten slagen. Ook opa's, oma's , 

ooms en tantes zijn meer dan welkom om te komen helpen! (de instructie voor deze dag 

zal maandagavond 6 juli om 20:00 starten, deze uitleg is een vereiste om mee te kunnen 
helpen op deze dag..)   

Opgeven kunt u doen door een mailtje te sturen naar: ouderraad.devonder@stgboom.nl 

  

Tot dan!  
Juf Angela, meester Thijs, juf Jamy en juf Chantal  

Ilse van Herck, Maaike van Dam, Sandy de Rooij, Carola van Iersel  

Trakteren kan ook gezond!   

Jarig op school, groot feest en de hele dag in de belangstelling. Trakteren hoort daar 
natuurlijk bij en is superleuk voor uw kind. Uw kind, misschien u zelf ook wel, wil goed 

voor de dag komen. Cupcakes, zakjes chips, gevulde donuts………het kan niet op!  

En vanzelfsprekend hoort dat ook direct gegeten te worden. Het is immers feest!  Een 

hele hap. Soms zelfs een heel maal!  Het gevolg…en uw kind heeft geen trek meer in een 

boterham….en uw kind komt thuis met het fruit wat u die ochtend heeft 
meegegeven.  Twee missers. Belangrijke missers. Gezonde missers!   

Wat is wijsheid? Met gezonde producten kunt u heel eenvoudig toch geweldig leuke 

traktaties maken. Prikkers met fruit of een blokje kaas zien er altijd feestelijk uit. Of 

ongezoete popcorn is ook lekker en gezond. Of koop een kleinigheidje i.p.v. 
etenswaar.  Net zo leuk en het scheelt een eetmoment.  Op www.voedingscentrum.nl en 

www.gezondtrakteren.nl zijn veel gezonde traktaties te vinden wat niet veel tijd kost om 
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te maken.  Als school willen wij graag het goede voorbeeld geven. En wij hopen hierin 

ook op uw medewerking. Gezonde traktaties dus en geen compleet maal!  

Sparen voor leesboeken 

Wanneer u boodschappen doet bij de Jumbo ontvangt u zegeltjes voor kinderboeken. 

Als deze zegeltjes niet gebruikt, zou de school deze zegeltjes dan mogen hebben om 

onze schoolbibliotheek weer uit te breiden? U kunt de zegeltjes inleveren bij juffrouw 

Angela. 

Pinksteren 

De vrijwilligers van de parochie zijn deze week weer in alle groepen geweest om te 

vertellen over hemelvaart en Pinksteren. Ook volgend schooljaar zullen deze vrijwilligers 

weer komen vertellen over Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Op deze manier 

kennen al onze leerlingen de verhalen uit de bijbel die horen bij deze feestdagen. 

Patrick van de Plas 

Patrick werkt op de Vonder als vrijwilliger. Hij ondersteunt op school o.a. met kopieer 

werk en andere lichte werkzaamheden. Patrick woont in de woongroep Olivier in de 

Raadhuisstraat 36. Wij vinden het fijn dat Patrick, met zijn beperking, deel uit maakt van 

de Vonder. Op zondag 31 mei is er een open Olivier dag tussen 12.00 uur en 17.00 uur. 

Patrick nodigt jullie van harte uit om een kijkje te komen nemen. 

Vanuit de groepen 

Nieuws uit groep 8    

Rabobank ‘Bankbattle’   
Maandag 18 mei hebben de kinderen van groep 8 meegedaan met de ‘Bankbattle’. Via 

een internet gestuurd spel namen ze het op tegen andere groepen 8 in Nederland. Om de 

goede oplossing te vinden, moesten de kinderen diverse vragen beantwoorden en 

praktijkopdrachten uitvoeren.  Deze hadden betrekking op o.a. schoolvakken, muziek, 
computers, techniek, radio, televisie en internet. Uiteindelijk resulteerde dit, na ongeveer 

anderhalf uur hard werken, in een eindopdracht waarvan de oplossing moest worden 

opgeslagen in de digitale BankBattleKluis. Op 25 mei weten we of we in de prijzen zijn 

gevallen.   

Verkeersexamen  

Op 16 april hebben de kinderen van groep 8 het theoretisch verkeersexamen gemaakt. 

Alle kinderen zijn hiervoor geslaagd. Een mooie prestatie!  

Op 29 mei gaan de kinderen het 2e gedeelte van het examen doen, namelijk het 
praktisch verkeersexamen. Hierbij nog een aantal attentiepunten: * De kinderen hebben 

voor de meivakantie de route van het examen ontvangen. We adviseren om deze alvast 

te fietsen voor het examen.  

* Wilt u er voor zorgen dat de fiets van uw kind in orde is (werkende bel, lichten, 

remmen e.d.)  
De kinderen fietsen in tweetallen en dragen daarbij een veiligheidshesje met een 

rugnummer. Langs de route zitten ouders te posten die beoordelen hoe de kinderen het 

doen.  

De kinderen die geslaagd zijn, krijgen in de week erna hun diploma uitgereikt door de 
wijkagent, Ron Oosterwijk. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



EHBO examen  

Ook het EHBO examen komt al dichterbij, namelijk op zaterdag 13 juni. De klas van 

juffrouw Sandra en Anne worden om 09.05u verwacht en de klas van juffrouw Joyce om 

09.30u. Het examen vindt plaats in het Rode Kruis gebouw in Oisterwijk, Blokshekken 6. 
Wilt u er voor zorgen dat de kinderen er op tijd zijn i.v.m. een strakke tijdsplanning van 

de EHBO vereniging. Na het examen zijn de kinderen vrij om naar huis te gaan.  

Om 14.15u vindt de diploma uitreiking plaats in de Tilliander. De kinderen worden daarbij 

verwacht om hun diploma in ontvangst te nemen.  
Juffrouw Joyce zal ’s ochtends om 09.00u bij beide groepen bij de examens aanwezig 

zijn. Juffrouw Anne zal ’s middags bij de diploma uitreiking aanwezig zijn.  

We wensen de kinderen veel succes op beide examens!  

Project ‘De tweede wereldoorlog’  
Na de meivakantie zijn we in groep 8 gestart met het project ‘De tweede wereldoorlog’. 

Dinsdag 19 mei is er een gastspreker in beide klassen geweest. Hij heeft verteld over zijn 

ervaringen in de oorlog.   

Op 29 juni brengen beide groepen 8 een bezoek aan Kamp Vught. Ze krijgen daar een 

rondleiding van een uur. De klas van juffrouw Sandra wordt om 10.00u verwacht. Zij 
gaan op de fiets. De groep van juffrouw Joyce wordt om 14.00u verwacht, zij gaan met 

de auto (i.v.m. de schooltijden).  

Sport4kids 

Zoals al in een eerdere nieuwsbrief was aangekondigd is het aanstaande dinsdag 26 mei 

weer Sport4kids. 

De kinderen van de groepen 6 , 7 en 8 gaan op de fiets naar Oisterwijk. Begeleiding is 

daarvoor geregeld. 

De kinderen van de groepen 3,4, en 5 gaan met de auto. De klassenmoeders hebben 

daarvoor vervoer geregeld. 

Van de kinderen wordt verwacht dat ze op de gewone tijd op school zijn . Ook zullen de 

kinderen weer om 15.15 terug zijn op school. 

De kinderen  komen in sportkleren naar school. Verder moeten ze een lunchpakketje 

meenemen met  voldoende drinken voor de hele dag. Het  is dus  handig als de kinderen 

een navulbaar flesje/bidon meenemen voor als het drinken van het lunchpakketje op is.  

Als de zon schijnt is het verstandig de kinderen ook iets tegen de zon mee te laten 

nemen zoals een petje, zonnecrème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Berichtjes uit de Bibliotheek op School 

 

Boekentip 

Speciaal voor de jongens deze keer:  

Is je zoon niet weg te slaan bij de Geronimo Stilton-boeken? Maar heeft hij ze allemaal al 

gelezen of wil je eens wat anders? De serie B.O.J. (Boeken Over Jongens) lijkt op 

Geronimo Stilton en is speciaal gemaakt voor jongens! In de schoolbibliotheek zijn er 

verschillende aanwezig (vooral op het leerplein van groep 5 en 6). Bijvoorbeeld Op de 

Noordpool! 

  
 

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

naar: jentesnellen@bibliotheekmb.nl (leesconsulent).  

Van buiten de school 

Blijven experimenteren tijdens de zomervakantie met Mad Science!! 
Krijg jij nooit genoeg van Mad Science....?? Dat komt goed uit, want de inschrijving voor 

de Zomer Vakantiedagen is gestart! Ben je tussen de  6 en 12 jaar, dan kun je je 

opgeven voor een fantastische week vol met avontuurlijke en educatieve proefjes en 

experimenten. Tijdens deze week kun je ervaren, voelen, proeven, zien, horen, ruiken en 
echt beleven waar (Mad) Science nu werkelijk voor staat! Het doel van onze Mad Science 

Vakantiedagen is het uitdagen van jonge breinen om op een avontuurlijke en speelse 

manier nog meer te leren over wetenschap en techniek. We bieden kinderen de 

mogelijkheid om de wereld om hen heen te ontdekken en hierdoor beter te begrijpen. 

Door talloze experimenten, activiteiten en demonstraties leren wij de kinderen principes 
en methoden waar ze later op terug kunnen vallen. Observeren, analyseren en conclusies 

trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. De vakantiedagen 

worden op verschillende locaties door heel Noord-Brabant georganiseerd. Nieuwsgierig 

geworden naar al onze leuke en spannende activiteiten? Kijk snel op de website van Mad 
Science http://nederland.madscience.org/ of bel naar 088-030 33 20 

Namens alle gekke professoren van Mad Science, 

Hopelijk tot ziens in de zomervakantie! 
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Bijlage op de website 

- Voorstelling 3 biggetjes 

- Roeff 
- BeeBall in het kort 

- Avond 4 daagse 

- Handbal 

 

Kalender 

Do      21 mei  

Vrij     22 mei Studiedag   Alle leerlingen vrij 

Za      23 mei  

Zo      24 mei Pinksteren 

Ma     25 mei Tweede Pinksterdag   Alle leerlingen vrij 

Di      26 mei Sport4Kids groepen 3 tot en met 8 

Woe   27 mei Uitwisseling groepen 7 

Do     28 mei Uitwisseling groepen 7 

Vrij    29 mei Uitwisseling groepen 7    Praktisch verkeersexamen groepen 8 

Za     30 mei  

Zo     31 mei  

Ma      1 juni  

Di       2 juni Avond4daagse 

Woe    3 juni Avond4daagse 

Do      4 juni Avond4daagse     Volgende nieuwsbrief 

 

 
 

http://www.bsdevonder.net/media/72664/poster-biggetjes-oirschot.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/72665/wandelavondvierdaagse-punten-scholen-2015.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/72666/schoolhandbaltoernooi.pdf

