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Vanuit de directie 

Uitwisseling 

Voor de groepen 7 zit de uitwisseling met de school uit Oostkamp er weer op.  

De kinderen hebben hele fijne en leerzame dagen gehad. Dit was niet mogelijk geweest 

zonder de hulp van vele ouders. Via deze nieuwsbrief willen we de ouders die hebben 

geholpen van harte bedanken! 

Ouderavond groep 2 

Op dinsdag 9 juni is er om 20.00 uur een ouderavond voor de ouders van de leerlingen 

van de groepen 2. De ouders hebben via de mail een uitnodiging ontvangen. 

Gevonden voorwerpen 

In de ruimte naast de voordeur liggen weer veel gevonden voorwerpen. Er liggen 

broodtrommels en bekers, maar ook verschillende kledingstukken. We bewaren deze 

gevonden voorwerpen tot de laatste schoolweek, daarna worden ze opgeruimd. 

Gevonden voorwerpen Sport4kids 

Op alle drie de velden zijn diverse gevonden voorwerpen achter gebleven. De 

voorwerpen van Taxandria (gr. 3 en 4) en het Staalbergven (gr. 7 en 8), liggen bij de 

kassa's van het Staalbergven.  

De voorwerpen die gevonden zijn bij de Oysters (gr. 5 en 6) liggen op die locatie in hun 

clubhuis. Wij willen de kinderen/ouders verzoeken de voorwerpen zo snel mogelijk op te 

halen, want deze blijven maar tijdelijk bewaard. 
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Vanuit het overblijven 

Tennis rackets gevraagd 

De overblijf brigade vraagt of er nog iemand tennisrackets heeft die niet meer gebruikt 

worden.  

Mocht dat zo zijn dan zouden de kinderen die overblijven daar blij mee zijn. U kunt de 

tennisrackets inleveren tussen 12.00 uur en 13.15 uur bij Angelique of bij  Rianne. De 

rackets kunnen ook in de keuken van het overblijven worden neergelegd. Deze keuken 

vindt u boven de trap bij de hoofdingang. Alvast bedankt. 

Vanuit de groepen 

Musical groep 8: 

De groepen 8 zijn druk bezig met het oefenen van de musical. Deze zullen als volgt 

worden uitgevoerd: 

Donderdag 9 juli: de musical van de groep van Sandra 

Dinsdag 14 juli : de musical van de groep van Joyce 

’s Morgens wordt de musical uitgevoerd voor de kinderen van de school en ’s middags 

wordt de musical uitgevoerd voor de mensen die de kinderen zelf hebben uitgenodigd. 

(bv opa’s oma’s, broertjes of zusjes. )Elk kind mag 3 mensen uitnodigen. 

’s Avonds om 19.30 uur wordt de musical enkel uitgevoerd voor de ouders. Dit is tevens 

de afscheidsavond van de kinderen van de basisschool.  Na de musical is er nog een 

gezellig samenzijn voor ouders, leerkrachten en kinderen. Eindtijd: 22.00 uur. 

Verkeersexamen: 

Bij deze de felicitaties voor alle kinderen van groep 8, iedereen is geslaagd en kan veilig 

aan het verkeer deelnemen! 
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Kennismakingsmiddag: 

’s Middags 2 juli is de kennismakingsmiddag voor de kinderen die naar het voortgezet 

onderwijs gaan in Tilburg, Oisterwijk, Berkel Enschot. De kinderen krijgen dan oa te 

horen wie hun mentor wordt en bij wie ze in de klas komen. De kinderen hoeven dan ’s 

middags niet meer naar de Vonder te komen. De kinderen die naar Kempenhorst gaan, 

zijn op deze middag vrij, want zij hebben de kennismakingsmiddag dan al gehad op 

woensdagmiddag (10 juni) 

Kamp Vught op 18 of 29 juni: 

18 juni: Groep 8 van Sandra gaat op de fiets naar Vught en vertrekken om 8.30 uur. Zij 

bezoeken na Kamp Vught ook nog het Geniemuseum. Deze groep is rond 15.15 uur weer 

terug in Moergestel. Zorg voor een goede fiets en een goed gevuld lunchpakket incl. 

drinken. 

29 juni: Groep 8 van Joyce gaan met de auto. Zij vertrekken om 13.00 op school en zijn 

ook rond 15.15 weer terug.  

Verjaardag van de juffen: 

Beide juffrouwen gaan hun verjaardag vieren op vrijdagmiddag 19 juni. De kinderen 

moeten allen een lunchpakket meenemen inclusief drinken, een fiets en zwemspullen. 

We gaan niet vertellen wat we gaan doen!?!?! 

Beide groepen 8 komen ’s middags dus niet thuis eten (of overblijven). We zijn om 15.15 

uur terug op school. Ze worden om 8.30 uur gewoon op school verwacht.  

Duinoord/Helvoirt: 

We gaan met de groepen 8 een bezoek brengen aan Duinoord in Helvoirt. Er is o.a. een 

klimbos en overige activiteiten. De kinderen hoeven geen lunchpakket of drinken mee te 

nemen, wel een goede fiets! Ook niet de beste kleren aan doen, maar makkelijke kleding 

en schoenen. We vertrekken om 09.00 uur en zijn weer rond 15.15 uur terug in 

Moergestel. De kinderen worden om 8.30 uur gewoon op school verwacht. 

Donderdag 9 juli gaat groep 8 van Joyce 

Maandag 13 juli gaat groep 8 van Sandra 

Deze groepen gaan niet tegelijk i.v.m. de musicals.  

Laatste schoolweek  voor groep 8: 

De laatste schoolweek van groep 8 ziet er als volgt uit: 

Woensdag 15 juli is er voor de kinderen de gelegenheid om afscheid te nemen van de 

leerkrachten waarbij ze in de klas hebben gezeten. Ze mogen dan een presentje 

meenemen voor de leerkrachten en die in de klassen af gaan geven. Ze worden dan om 

10.00 uur op school verwacht en zullen ook eerder thuis zijn dan 12.00 uur. 

Donderdag 16 juli gaan we zwemmen in de Tongelreep in Eindhoven. De kinderen 

worden om 8.30 uur op school verwacht en we proberen om 15.15 uur weer in 



Moergestel te zijn. 

Vrijdag 17 juli zijn de kinderen vrij. 

 

Groep 3, Sportdag 2015 

 

Vanuit de bibliotheek 

 

Berichtjes uit de Bibliotheek op School 

 

Boekentip 

Hou je niet van lezen? In het boek Otto-Jan zegt nee tegen lezen staan allerlei tips om 

niet te lezen (of te lezen wat je misschien toch leuk vindt?). Te vinden in de 

schoolbibliotheek (leerplein groep 5/6 of 7/8) bij de B-boeken met 

- etiket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

naar: jentesnellen@bibliotheekmb.nl (leesconsulent).  

 

 

 

 

 

Kalender 

Do      4 juni  

Vrij     5 juni  

mailto:jentesnellen@bibliotheekmb.nl


Za      6 juni  

Zo      7 juni  

Ma      8 juni  

Di       9 juni Ouderavond groep 2 

Woe   10 juni  

Do     11 juni  

Vrij    12 juni  

Za     13 juni  

Zo     14 juni  

Ma     15 juni  

Di      16 juni  

Woe   17 juni  

Do     18 juni  Volgende nieuwsbrief 
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Van buiten de school 

 

ALS 

Samen met een team in en rondom Tilburg organiseer ik jaarlijks een fiets evenement om 

geld in te zamelen voor de stichting ALS. Dit jaar hebben we een tienjarig jubileum en leek 

het ons leuk om wat extra's te doen voor onder andere de basisschoolkinderen in de 

deelnemende dorpen: Moergestel, Riel en Diessen.  

Onder de klas met de meeste deelnemende kinderen wordt een fiets ter waarde van 
maximaal 300 euro verloot. Deze mag zelf uitgekozen worden bij Frank van Oirschot & EVG 
in Riel. Daarnaast krijgen alle deelnemende kinderen een kleine attentie.  
Folders vindt u op het tafeltje in de hal bij de hoofdingang. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Kirsten Bertens 
bertenskirsten@hotmail.com  
 
 
Op de website 

De Lion King 

Familie concert 

Groep 4 Annie-Nicky: Sportdag Sport4Kids 

Groep 3 Angela-Kim: Sportdag 2015 

mailto:bertenskirsten@hotmail.com
http://www.bsdevonder.net/media/72717/nieuwsbrief-nr18-lion-king.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/72716/nieuwsbrief-nr18-flyer-familieconcert.pdf
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-4-annie-nicky/groep-4-annie-nicky-sportdag-van-sport4kids.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-3-angela-kim/groep-3-angela-kim-sportdag-2015.aspx
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