
 
Nieuwsbrief nr.19, 18 juni 2015 

Vanuit de directie 

Groepsbezetting volgend schooljaar 

Groep 1-2 Juffrouw Helga Hehemann 

Groep 1-2 Juffrouw Chantal van Dommelen 

Groep 1-2  Juffrouw Lotte de Kroon en Juffrouw Bregje Klinckenberg 

Groep 1-2 Juffrouw Majella van Meetelen en Juffrouw Elly Klerkx 

Groep 3 Juffrouw Angela Fonken en Juffrouw Kim Cuijpers 

Groep 3 Juffrouw Nicky Lemmers en Juffrouw Erica Oerlemans 

Groep 4  Juffrouw Brigitte van Dam en Leraar in opleiding 

Groep 5 Juffrouw Jamy Meeusen(groep 4 van juffrouw Nicky en juffrouw Annie) 

Groep 5 Juffrouw Jeske van Herck en Juffrouw Kristel van Mensfoort(groep 4 van 

juffrouw Brigitte) 

Groep 6 Meneer Thijs Smits (groep van meneer Grard en juffrouw Jeske) 

Groep 6 Juffrouw Sandra van Strijdhoven en meneer Barend Doedee (Groep van 

juffrouw Jamy) 

Groep 7 Juffrouw Anita van Herck en meneer Bertrand Verhelst (groep van meneer 

Bertrand en meneer Jeffrey 

Groep 7 Juffrouw Anne Rasenberg ( groep van juffrouw Kristel en juffrouw Jamie) 

Groep 8 Juffrouw Marscha Kuijpers (groep van juffrouw Marscha) 

Groep 8 Juffrouw Joyce Mestrum (groep van meneer Thijs) 

Groep 8  Meneer Grard Blankers (groep van juffrouw Anita en juffrouw Anne) 

 

Overblijven volgend schooljaar 

Als bijlage treft u het inschrijfformulier voor het overblijven voor het volgend schooljaar 

aan. 

Om de bezetting tijdens het overblijven goed te regelen is het nodig dat alle kinderen die 

volgend schooljaar overblijven zich uiterlijk 30 juni aanmelden.  

  

 

 

 



Vanuit de groepen 

Wie helpt ons om alle ballen hoog te houden??? 

Update Vonderdag!         Even kort op een rijtje! 

 *We hebben nog 8 personen nodig voor de begeleiding van deze dag, welke 
vaders/moeders/opa's/oma's helpen ons uit de brand? 

*Aan alle mensen die die dag helpen: maandag 6 juli van 20:00 tot 22:00 zal er uitleg 

gegeven worden op school, hier bijzijn is een vereiste.. 

*7 juli zal de Vonderdag om 09:30 beginnen! 

*Vanaf ongeveer 14.00 zal er een spectaculaire show te zien zijn waar alle kinderen van 
de Vonder in zullen schitteren, iedereen is welkom! 

Werkgroep Vonderdag 

 

 

 

Vanuit groep 5 

Dagje in Eindhovens museum 

het is in Eindhoven.  

en ik was met de hele klas.  
het was op maandag en we waren er ongeveer 4 uur.  

Als eerste hebben we uitleg gekregen en toen gingen touw slaan 

En toen gingen we kaarsen maken en toen gingen we vilten  

En toen gingen we wafels bakken en dat was leuk  

En we gingen hakken en zagen en dat is echt mijn ding . ik vond het heel leuk en ik vond 
het was armband maken was bijzonder. 

Ik heb geleerd dat het heel zwaar was in de middeleeuwen. 

En je kan er veel doen. 

Gemaakt door Menno van Dijk, groep 5 
 

Een dag bij de middeleeuwse boer 

Ik ben bij Eindhovens museum geweest. 

Het was in Eindhoven en het duurde 4 uur. 



Ik was er met de klas en de juf . 

Het was op maandag 1 juni 2015. 

Ik ben er eerst gaan wafelbakken. 

Dat deden we met grote wafelijzers boven een vuurtje. 
Toen gingen we houthakken. 

Eerst met de zaag blokjes zagen. 

Daarna met de bijl kleine stukjes maken. 

En vervolgens touwen slaan. Daarbij moet je met grote klossen overgooien , dan kreeg 

je een sterker touw .Toen gingen we kaarsen maken, eerst in het vet en dan 20 seconde 

laten drogen. En zo de hele tijd door. En als laatste vilten, dan moest je met wol een 

armband maken. Ik heb ervan geleerd hoe het leven van een horige was .Het leukste 

vond ik houthakken .Ik raad je aan om hier heen te gaan omdat je er veel leuke dingen 

kon doen. 

Door Bart Roosen  

 

 

 

Groep 8 

De voorbereidingen zijn nog steeds in volle gang en de musicals beginnen steeds meer 

vorm te krijgen. In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen zien wanneer de groepen 8 hun 

musical opvoeren. Hieronder nogmaals op een rijtje wie, wanneer en hoe laat…. 

Groep 8 Sandra donderdag 09-07-2015: 

10.00u: voor een aantal klassen van de Vonder 

13.30u: voor opa’s, oma’s, broertjes of zusjes (3 personen per kind) 

19.30u: voor ouders en teamleden, eindtijd 22.00u 

De groep van juf Joyce is op deze dag naar Duinoord. (gewone schooltijden. De 

kinderen moeten op de fiets komen en hoeven geen lunchpakket mee te nemen) 

Maandag 13-07-2015: de groep van juf Sandra is vandaag naar Duinoord. 

(gewone schooltijden. De kinderen moeten op de fiets komen en hoeven geen 

lunchpakket mee te nemen) 

 

 

 



Groep 8 Joyce dinsdag 14-07-2015: 

10.00u: voor een aantal klassen van de Vonder 

13.30u: voor opa’s, oma’s, broertjes of zusjes (3 personen per kind) 

19.30u: voor ouders en teamleden, eindtijd 22.00u 

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, dit is natuurlijk niet 

verplicht. 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. De kinderen moeten een lunchpakket meenemen deze dag. 

Vrijdag 17 juli zijn de kinderen vrij.  

 

Vanuit de ouderraad 

 

Beste ouders, 

Nog enkele weken en dan is het al weer zomervakantie. Ook voor het volgend schooljaar 
hebben we buiten de OR-leden weer groepsouders nodig.  

We willen graag in de eerste week van het nieuwe schooljaar duidelijk hebben wie de 

groepsouders zijn.  

In principe bent u groepsouder voor twee jaar. Soms zijn er omstandigheden waardoor 

dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij wisseling van groep 2 naar 3 of door persoonlijke 
omstandigheden. Dat zal dan tussentijds worden herzien. 

De taken van een groepsouder houden onder andere in het contact onderhouden met de 

leerkracht, regelen van vervoer voor bepaalde uitstapjes, het regelen van ouders voor 

bepaalde activiteiten, het verzorgen van het verjaardags –en afscheidscadeau voor de 
leerkracht (geknutseld met de kinderen uit de groep), mailcontact met de ouders uit de 

groep, of-te-wel u ondersteunt de leerkracht waar nodig. 

Mocht het u wat lijken om groepsouder te worden, dan graag een reactie vóór 1 juli naar 

ouderraad.devonder@stgboom.nl. Graag met vermelding van de naam van uw kind(eren) 
en de huidige groep. 

 

 

 

 

mailto:ouderraad.devonder@stgboom.nl


Ook groepsouders van het afgelopen jaar vragen we te reageren als u nog graag 

groepsouder wilt zijn. Wilt u meer informatie, dan kan dat natuurlijk ook via bovenstaand 

email-adres.    

Met vriendelijke groeten,    
De Ouderraad 

 

Vanuit de bibliotheek 

 

 

Berichtjes uit de Bibliotheek op School 

 

Boekentip 

Digitaal lezen 

Ken je de app van Mees Kees al? Deze is gratis te downloaden (verkrijgbaar in de App 

Store) en is een goede en leuke aanvulling op de boeken. Er staan bv. korte verhaaltjes 

in, spelletjes, een Mees Kees-meezinglied en extra info over Mees Kees en groep 6B.  

Ook de website van Mees Kees is erg leuk naast de boeken: meeskees.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

naar: jentesnellen@bibliotheekmb.nl (leesconsulent).  
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Kalender 

Do      18 juni  

Vrij     19 juni  

Za      20 juni  

Zo      21 juni  

Ma     22 juni  

Di      23 juni Vergadering MR 

Woe   24 juni  

Do     25 juni  

Vrij    26 juni  

Za     27 juni Vormsel  

Zo     28 juni  

Ma     29 juni  

Di      30 juni  

Woe    1 juli  

Do      2 juli Kennis maken met de nieuwe leerkracht  Volgende nieuwsbrief 

 
 

 

Op de website: 

Informatie schoolgids 2015-2016 

Inschrijving overblijven 2015-2016 

 

Groep 7 Marscha: Geschiedenis thema 5 

Groep 7 Marscha: Sportdag Staalbergven 

Groep 7 Marscha: Handvaardigheid t-shirts verven 

Groep 1-2 Chantal: Guus, op de boerderij 

Groep 1-2 Chantal: Voorbereidingen voor de sprookjesmusical 

Groep 1-2 Chantal: Huifkartocht naar bossen 

Groep 5 Jamy: Verjaardag van juf Jamy 

Groep 5 Jamy: Sport 4 Kids 

 

 

 

 

http://www.bsdevonder.net/media/72949/informatie-schoolgids-2015-2016.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/72950/inschrijving-overblijven-2015-2016.pdf
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-marscha/groep-7-marscha-geschiedenis-thema-5.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-marscha/groep-7-marscha-sportdag-staalbergven.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-marscha/groep-7-marscha-handvaardigheid-t-shirts-verven.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-chantal/groep-1-2-chantal-guus-op-de-boerderij.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-chantal/groep-1-2-chantal-voorbereidingen-voor-de-sprookjesmusical.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-chantal/huifkartocht-naar-bossen.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-5-jamy/groep-5-jamy,-verjaardag-juf-jamy.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-5-jamy/groep-5-jamy-sport4kids.aspx

