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Vanuit de directie 

Laatste schooldag 

Vrijdag 17 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. 

Voor de kinderen van de groepen 3 tot en met 7 start de zomervakantie op 17 juli om 

12.00 uur. 

Voor de kinderen van de groepen 1-2 en voor de kinderen van de groepen 8 start de 

zomervakantie op donderdagmiddag 16 juli om 15.15 uur. 

Wisselmiddag 2 juli 

Op deze middag gaan veel leerlingen van de groepen 8 kennis maken op de scholen voor 

voortgezet onderwijs. De kinderen van de groepen 8 die niet naar het VO hoeven zijn op 

deze middag vrij. Ze gaan op een woensdagmiddag kennis maken. 

Voor onze school betekent dit dat alle groepen door kunnen schuiven naar de leerkracht 

van volgend schooljaar. 

Geboren 

Op 9 juni is Sara geboren, de dochter van juffrouw Kristel 

Op 17 juni is Huub geboren, de zoon van juffrouw Lotte 

 

Dagelijkse activiteiten groep 1-2 

 

 



Bezuinigingen in het onderwijs 

Wellicht heeft u via de media gehoord dat er flink bezuinigd moet worden in het 

onderwijs. Ook voor onze school heeft dat gevolgen. We zullen het komend schooljaar 

met minder leerkrachten hetzelfde werk moeten doen. We hebben ervoor gekozen om 16 

groepen te maken. De bezuinigingen treffen vooral het aantal uren zorg. Komend 

schooljaar hebben alle drie de intern begeleiders 2,5 dag voor de zorg. 

Dat is in vergelijking met andere scholen veel. Echter inleveren op zorg is jammer. 

De intern begeleiders zullen ervoor zorgen dat kinderen die recht hebben op zorg of 

kinderen die zorg nodig hebben, deze zorg ook krijgen. 

Afscheid meneer Jan 

Meneer Jan stopt met zijn werkzaamheden in het onderwijs. Vanaf januari is hij al niet 

meer op school en wordt hij vervangen door meneer Jeffrey. Hij wil nog graag afscheid 

nemen van de kinderen van zijn laatste groep. Dit afscheid vindt plaats op vrijdag 3 juli. 

In november, als hij officieel met pensioen gaat, zal hij afscheid nemen van het team. 

Afscheid juffrouw Annie 

Vanwege persoonlijke omstandigheden zal juffrouw Annie dit schooljaar niet meer in 

groep 4 komen werken. Haar werkzaamheden worden overgenomen door juffrouw 

Michelle de Kroon. Maar, juffrouw Annie had al aangegeven aan het einde van dit 

schooljaar te willen stoppen met haar werkzaamheden op de Vonder. 

Juffrouw Nicky zal samen met juffrouw Michelle en met de groepsouders voor een 

passend afscheid zorgen samen met de kinderen van groep 4. Ze zullen juffrouw Annie 

uitnodigen om op een middag of ochtend naar school te komen om afscheid van haar te 

nemen.  

Juffrouw Annie neemt afscheid van het team in november samen met meneer Jan. 
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Afscheid  

We nemen dit schooljaar afscheid van juffrouw Paula. Ze heeft in de afgelopen jaren de 

gymlessen op onze school verzorgd. Deze gymlessen werden de afgelopen jaren 

gesubsidieerd door de gemeente. De gemeente doet dit vanaf komend schooljaar niet 

meer. We vinden dit heel jammer en wensen juffrouw Paula succes met de invulling van 

haar nieuwe taken. 

Daarnaast nemen we afscheid van meneer Jeffrey, hij heeft een baan gevonden op een 

basisschool in Tilburg. We wensen hem veel succes met zijn nieuwe baan. 

Juffrouw Jamie en juffrouw Imme zijn druk aan het solliciteren. Wellicht vinden zij nog 

een baan. Mocht dit niet het geval zijn dan zien we hen volgend schooljaar terug als 

invalsters op onze school. 



Kalender volgend schooljaar 

De oudste kinderen uit ieder gezin, die op de Vonder zitten, brengen vandaag de 

jaarkalender mee voor volgend schooljaar. 

Opmerkelijk is dat de komend schooljaar 2 rapporten krijgen. Één rapport in januari en 

één rapport in juni. We hebben hiervoor gekozen om naar ouders een beter beeld te 

laten zien van de kinderen. Op deze twee tijdstippen kunnen we de methode gebonden 

toetsen, die worden weergegeven op het rapport, leggen naast de uitslagen van de 

citotoetsen. 

In september kunnen alle ouders inschrijven voor een kennismakingsgesprek met de 

leerkracht van hun kinderen. Dit kennismakingsgesprek is bedoeld om aan de start van 

het schooljaar onderwerpen, die in het belang zijn van het onderwijs aan uw kind in het 

komende schooljaar, te bespreken. 

 

Spreekbeurt bij de stieren groep 5 

 

Schoolfotograaf 

In overleg met de ouderraad is besloten om de schoolfotograaf niet aan het begin van 

het schooljaar te plannen maar in de maand mei. In mei zijn ook alle jongste kleuters 

ingestroomd en is er een completere klassenfoto. De data zijn opgenomen in de 

jaarkalender. 

Kalender 

Do       2 juli Kennismaking met de nieuwe leerkracht 

Vrij      3 juli  

Za       4 juli  

Zo       5 juli  

Ma      6 juli  

Di       7 juli Vonderdag 

Woe    8 juli   

Do      9 juli Musical groep 8 juffrouw Sandra 

Vrij    10 juli  

Za     11 juli  

Zo     12 juli  

Ma     13 juli  

Di      14 juli Musical groep 8 juffrouw Joyce 

Woe   15 juli  

Do     16 juli  Volgende nieuwsbrief 

 



 

Van de ouderraad 

Tijd en zin in iets nieuws? 

Omdat twee van onze OR-leden afscheid nemen na vele jaren trouwe dienst, zijn wij op 
zoek naar nieuw organisatietalent. Het zou een pré zijn, als je wat inzicht hebt in en 

interesse voor de financiële of secretariële werkzaamheden, zodat deze op den duur 

overgenomen kunnen worden. 

Voel jij je geroepen en heb je tijd en zin om onze Ouderraad te komen versterken, stuur 

dan nu een mail naar bsdevonder@stgboom.nl. Natuurlijk kun je via dit emailadres ook 
meer informatie opvragen. 

En ken je iemand uit de huidige OR, spreek die dan gerust even aan! 

Bedankt en wie weet tot ziens! 
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Van de bibliotheek 

 

Berichtjes uit de Bibliotheek op School 

 

Inleveren boeken schoolbibliotheek 

LET OP! Wij vragen u/uw kinderen om alle boeken die geleend zijn bij de Bibliotheek op 

School op De Vonder in te leveren voor 9 juli! Dit kan tijdens openingstijden van de 

schoolbibliotheek: maandag 15.15 – 16.15, woensdag 12.00 – 13.00 en vrijdag 15.15 – 

16.15.  

Dit i.v.m. het wisselen van (een deel van) de collectie gedurende de zomervakantie.  

Graag zien we u en uw kinderen na de zomervakantie weer in de schoolbibliotheek! 
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Zomerlezen 

Als de school sluit, is de Bibliotheek op School ook gesloten.  

Het is echter belangrijk voor kinderen om te blijven lezen in de zomer, zodat er na de 

zomer geen leesdip is ontstaan. Bovendien is de vakantie bij uitstek de gelegenheid om 

ontspannen te genieten van boeken.  

Daarom wil ik u erop wijzen dat kinderen bij de Bibliotheek Midden-Brabant met een 

gratis pasje boeken kunnen lenen. Dit kan in al onze vestigingen, bv. in Oisterwijk. Ook 

kunt u via onze website: www.bibliotheekmb.nl boeken reserveren en ophalen in de 

Bibliotheek Moergestel. 

Verder biedt de Bibliotheek deze zomer de VakantieBieb-app: gratis e-books lezen op 

een Smartphone of tablet voor leden en niet-leden! Kijk maar eens op 

www.vakantiebieb.nl  

 

Heb je nog vragen of wil je iets kwijt over De Bibliotheek op School? Dan kun je mailen 

naar: jentesnellen@bibliotheekmb.nl (leesconsulent) 

 

Sport 4 Kids groep 7 

Van de Parochie 

Gezinsviering zondag 12 juli om 11.00 uur 

Zondag 12 juli is de laatste gezinsviering van dit schooljaar in onze parochiekerk. 

Het thema zal zijn: Dank je wel! Na het ontvangen van de Eerste Communie en het 

Vormsel. 

Maar we gaan ook vooruit kijken: Hoe gaan we samen verder op weg?  

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom om deze gezinsviering bij te wonen. 
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Op de website 

Groep 1-2 Elly - Majella: Dagelijkse activiteiten 

Groep 5 Jamy: Spreekbeurt bij de stieren 

Groep 5 Jamy: Spreekbeurt bij de molen 
Groep 7 Thijs: Sport4Kids 

Groep 1-2 Chantal: Spreekbeurt Florine over dansles 

Groep 7 Marscha: Dansvoorstelling Fontys 

Groep 7 Marscha: Dansvoorstelling Fontys video 

Groep 7 Marscha: Jam maken 
 

Open dag boerderij familie Kools 

 

Jam maken groep 7 

 

Bijlagen: 

- Open dag boerderij familie Kools  

 

 

 

 

 

 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-elly-majella/gr1-2-elly-majella-dagelijkse-activiteiten.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-5-jamy/spreekbeurt-bij-de-stieren.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-5-jamy/groep-5-jamy-spreekbeurt-bij-de-molen.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-thijs/groep-7-thijs-sport4kids.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-chantal/groep-1-2-chantal-spreekbeurt-florine-over-dansles.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-marscha/groep-7-marscha-dansvoorstelling-fontys.aspx
http://youtu.be/Xwdlpg6zbKc
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-marscha/groep-7-marscha-jam-maken.aspx
http://www.bsdevonder.net/media/73411/lr_adv-open-dag-fam-kools-a4.pdf

