
 
 

Nieuwsbrief nr.8 
7 december 2017  

 

Kalender: 

Di 12 december    Staking: de school is dicht 

Do 21 december   Volgende nieuwsbrief; Kerstviering 

 

 

Vanuit Directie/MT 
Terwijl ik dit stukje voor in deze nieuwsbrief zit te typen hoor ik onder me, in onze 

speelzaal, de kinderen keihard meezingen bij de Sinterklaasviering. Wat een 

enthousiasme, wat een rode wangen van de spanning en wat een fantastisch feest voor 

iedereen.  

De werkgroep heeft een prima prestatie geleverd en op deze manier de kinderen weer 

een onvergetelijke dag bezorgd; dank daarvoor. 

Vooruitkijkend naar het volgende feest, onze kerstviering, zie ik opnieuw een flinke club 

ouders en collegae aan de slag om ook daar iets moois van te maken. 

Ik kijk er naar uit! 

 

Staking 12-12-2017 

Als bijlage treft u de brief aan t.a.v. de staking d.d. 12-12-2017. Deze brief is ook aan 

alle ouders gemaild op vrijdag 1-12-2017. 

 

Schoolschaatsen 

Op vrijdag 15-12-2017 gaan onze groepen 3 t/m 8 schaatsen tijdens ‘Winter Village 
Oisterwijk 2017’. 
Het definitieve schema is nog niet bekend. Als het helemaal duidelijk is zullen we dat aan de 
kinderen doorgeven. Zij nemen het liefst hun eigen schaatsen mee. 
Wordt dus vervolgd… 

 
 

 

 



 

Kerstviering 2017 

Sinterklaas is net vertrokken uit ons land, maar de voorbereidingen zijn al gaande voor 

het volgende gezellige evenement; Kerstfeest op de Vonder!  

We gaan er dit jaar weer een hele sfeervolle, maar ook sportieve én culinaire  

middag/avond van maken! In dit nieuwsbrief-item lees je hier alles over!  

Wat gaan we doen?  

We gaan deze middag en avond 3 dingen doen: samen een aantal kerstliedjes zingen op 

het plein, daarna zal er een heuse ‘SANTA-RUN’ gelopen worden rond de school en we 

sluiten de avond af met een heerlijk hapjesdiner in de klas.  

Wij vinden het heel belangrijk om een goed doel centraal te stellen, dit jaar zijn er dat 
zelfs 2!  

De kinderen krijgen uitleg over de goede doelen in de klas. Maar voor wie alvast wil 
spieken, zijn de volgende websites het bezoeken waard!  

1. Serious Request: https://www.npo3fm.nl/seriousrequest/dit-is-het-doel-van-3fm-
serious-request-2017  

2. Stichting Tess: http://www.stichtingtess.nl/over-stichting-tess  

Wat precies, wanneer en hoe laat?  

Planning:  

· Alle kinderen worden om 17:00 verwacht op het schoolplein met de ouders/   

verzorger(s ) en andere belangstellenden. U kunt deze avond niet op het schoolplein 

parkeren .  

· Als iedereen aanwezig is zal onze directeur een welkomstwoordje spreken, waarna er 
een aantal liedjes te horen zijn.  

· Na deze gezamenlijke opening zal er al gauw een startsignaal klinken voor de eerste 

groep kinderen, die gaan lopen rondom de school (duur; 10 min) . Dit zullen de groepen 

1, 2 en 3 zijn. De ouders zijn hierbij vrij om met de kinderen mee te rennen. De rest van 

de school zal langs de lijn staan om deze kinderen aan te moedigen! (het zou heel leuk 
zijn wanneer het publiek mooi verkleed is en lichtgevende attributen bij heeft)  

· De kinderen van de groepen 1/2 worden na het rennen door de ouders naar de eigen 

klas gebracht. Daar gaan ze met de eigen leerkracht genieten van een heus kerstdiner. 

De kinderen van groep 3 moedigen de andere groepen aan, en gaan daarna naar de 

eigen groep)  

· De tweede loopronde (15 min) zal voor de kinderen van de groepen 4 t/m 8 zijn. Hier 
lopen geen ouders mee.  

· Na deze ronde (rond 17:45) gaan alle kinderen naar de eigen klas en samen proosten 
ze op een fijn kerstfeest en een mooi 2018 , tijdens het hapjesdiner.  

https://www.npo3fm.nl/seriousrequest/dit-is-het-doel-van-3fm-serious-request-2017
https://www.npo3fm.nl/seriousrequest/dit-is-het-doel-van-3fm-serious-request-2017
http://www.stichtingtess.nl/over-stichting-tess


· De ouders zijn ondertussen van harte welkom om wat lekkers te komen nuttigen in de 

speelzaal. Zo kunnen zij gezellig samenkomen terwijl de kinderen aan het eten zijn.  

· Om 19:00 is het de bedoeling dat alle ouders de kinderen in de eigen klas gaan 

ophalen. Dan kunnen de kleuters gaan genieten van een welverdiende vakantie. Voor de 

kinderen van de groepen 3 t/m 8 zal de vakantie op vrijdag 22 december om 12:00 
beginnen!  

Santa-run! (sponsorloop voor het goede doel)  

· Donderdag 7 december komt er een sponsorkaart mee naar huis, hier zal alle 

benodigde informatie nogmaals, beknopt, op staan.  

· De kinderen hebben vanaf die dag tijd om sponsors te zoeken.  

· Ze zoeken sponsors voor een vast bedrag, dus niet per gelopen ronde. Ieder bedrag is 
welkom!! Die geldbedragen worden vooraf geïncasseerd door de kinderen.  

· Het geld dat ze hiervoor krijgen kunnen ze maandag (18-12), dinsdag (19-12) of 

woensdag (20-12) samen met de sponsorkaart inleveren bij de eigen leerkracht. Zo 

kunnen we tijdens de kerstviering namelijk al onthullen welke bedragen naar de goede 

doelen gaan.  

· Alle kinderen die aan de SANTA-RUN meedoen ontvangen als startbewijs een 
lichtgevende kerstmuts. Dit zal net voor de start zijn.  

Hapjes-diner:  

· Vanaf maandag 11 december zullen er in iedere klas lijsten hangen.  

· Op die lijsten kunnen de ouders aangeven welke hapjes zij willen maken, ook eigen 
initiatieven zijn meer dan welkom! Let hierbij wel op de verhouding; hartig/gezond/zoet  

· Warme hapjes kunnen donderdag 21-12-2017 vanaf 17:45 uur in de klas gezet worden. 

De koude hapjes kunnen vanaf 16:45 uur in de klas op de buffettafel gezet worden. Er 
zijn altijd mensen op school tussen 15:15 uur en 17:45 uur  

· Om 19:00 halen de ouders de kinderen bij de eigen klas op.  

Samen gaan we er een geweldig kerstfeest van maken!  

Groetjes, Werkgroep kerstviering  

 

 



Stagiaire in de groepen 1-2 Majella, 3 Angela en 5 Anita: 

Mijn naam is Anouk Kreijveld en ik ben 17 jaar oud. Ik woon samen met mijn vader, 

moeder en zus in Moergestel. De basisschool waar ik op heb gezeten was de Hertog jan 

waarvan ik ongeveer het laatste half jaar op De vonder heb gezeten. Na de basisschool 

ben ik naar het Kempenhorst college in Oirschot gegaan. Daar heb ik vervolgens 4 hele 

leuke schooljaren op het vmbo gevolgd. Naar die 4 leuke  schooljaren heb ik dan ook 

mijn diploma op het Kempenhorst college gehaald.  

 

Na mijn middelbare school tijd afgesloten te hebben kon ik door naar het mbo. Ik 

twijfelde tussen het kappersvak en het onderwijs en heb helaas de verkeerde keuze 

gemaakt door het kappersvak in te gaan. Deze keuze bleek niet zo goed bij mij te passen 

dan dat ik had gedacht. Nu wil ik graag de opleiding onderwijsassistent gaan volgen. 

Daarbij sluit deze stage erg goed aan. 

 

Buiten school heb ik ook nog leuke hobby’s die ik doe zoals de sport volleybal die ik 

graag beoefen. Ook doe ik graag leuke dingen met mijn vriendinnen.  

 

Ik heb veel zin in deze stage en hoop hier dan ook veel van te leren! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

CoderDojo 

Dinsdag 12 december organiseren we van 15:00 tot 17:30 uur weer een nieuwe 

CoderDojo bij de bibliotheek in Oisterwijk. (vanaf 14:45 uur deuren open). Dus let op... 

een nieuwe Locatie! in de Tiliander op de 1e verdieping, waar voorheen de bibliotheek 

zat) 

De CoderDojo is een workshop voor kinderen om te leren programmeren! Je moet wel al 

een beetje handig zijn met de computer en kunnen lezen. In een groep met kinderen 

(maximaal 50) uit groot-Oisterwijk maak je kennis met het programma scratch 

(https://scratch.mit.edu/) en kun je met een klein beetje hulp zelf aan de slag gaan.   

https://scratch.mit.edu/


 

Scratch - Imagine, Program, Share 

scratch.mit.edu 

Scratch is a free programming language 

and online community where you can 

create your own interactive stories, games, 

and animations. 

 

 

We gaan ervan uit dat je over een laptop beschikt (géén Ipad) en dat je dus een beetje 

computerskills hebt. We willen wel graag dat je je online aanmeldt zodat wij weten 

hoeveel kinderen er komen. Schrijf je snel in, want we hebben maar beperkte plaatsen! 

zie hieronder... 

 

Ook zijn we altijd op zoek naar ouders die handig zijn met computers, zij kunnen zich 

ook aanmelden om te komen helpen, verstand van programmeren is niet noodzakelijk. 

Deze ouder-aanmelding vind je ook in de inschrijvingslink hieronder. 

 

Dinsdag 12 december  van 15.00 tot 17.30 

Schrijf je in op: klik hier 

Voor dringende vragen: coderdojooisterwijk@gmail.com 

Locatie: Bibliotheek Oisterwijk, Spoorlaan 82E,  5061HD Oisterwijk (in de Tiliander) 

Voor overige informatie en data in 2018 kun je op onze facebookpagina 

kijken: https://www.facebook.com/coderdojooisterwijk 

 

Checklist: 

 Zin om te coderen? 

 Heb je een laptop? 
 Heb je je ingeschreven? 

Dan ben je van harte welkom op dinsdag 12 december vanaf 14:45 uur bij de CoderDojo 

Oisterwijk (bij de Bibliotheek Oisterwijk).   

 

 
 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-coderdojo-12-39831182138?ref=estw
mailto:coderdojooisterwijk@gmail.com
https://www.facebook.com/coderdojooisterwijk


Puur Kinderkracht 

Op woensdag 13-12-2017 geef ik een gratis Mindful Kinderyogales, zodat kinderen 

een keer mee kunnen doen en ervaren wat kinderyoga voor hen kan betekenen. 

Lesinformatie 

 

Van 13.45 uur tot 14.45 uur; leeftijd 5 t/m 10 jaar; locatie: speelzaal BS De Coppele, 

Willem de Zwijgerlaan 59, Oisterwijk. 

Schrijf je in via 06-22008539 of anja@puurkinderkracht.nl 

VOL=VOL 

www.puurkinderkracht.nl 

 

 
Bakken in groep 3 

De groepen 3 hebben pas geleden als echte bakkers gebakken en gesmuld in de klas.  

Dit was ter afsluiting van het thema "bakken" voor het vak wereldoriëntatie. Met 

zelfgemaakte bakkersmutsen op hebben de kinderen, met hulp van enthousiaste 

ouders, koekjes gebakken en pepernoten gemaakt. Er is heel hard gewerkt en de koekjes 

en pepernoten waren erg goed gelukt! We willen bij deze alle "bakouders" van harte 

bedanken, namens iedereen van groep 3! 

 

Groetjes, juf Kristel 

 

 
 

 

 

mailto:anja@puurkinderkracht.nl
http://www.puurkinderkracht.nl/


Vanuit de bibliotheek  

 

 

 

Nationale voorleeswedstrijd 

De Vonder doet al enkele jaren mee aan de nationale voorleeswedstrijd. Dit jaar is na 

een spannende voorronde op school Sara uit groep 7 (de groep van Marcha en Nikkie) 

gekozen als schoolkampioen. Zij heeft gewonnen door prachtig voor te lezen uit Juffrouw 

Pots (geschreven door Tosca Menten).  

Heel goed gedaan Sara! Veel succes bij de volgende ronde in de Tiliander. 

 

Bijna Kerst! 

De Kerstperiode breekt weer aan. Een fijne tijd om rust te nemen en lekker met een 

boek op de bank te kruipen. Hieronder een aantal boeken uit de schoolcollectie die 

passen binnen het thema Kerst. Voor een bredere keuze kunt u natuurlijk altijd terecht in 

de bibliotheken van Oisterwijk of Tilburg. 

 

 
 
Op de website 

 

Bijlage 1 nieuwsbrief nr.8: Matilda, Winter 2017 

Bijlage 2 nieuwsbrief nr.8: Brief BOOM aan ouders over staking 12 december 2017 

Bijlage 3 nieuwsbrief nr.8: Kanjerbrief ouders december 2017 

YouTube, De Kwis, Staken (2-12-2017) filmpje 

Foto’s algemeen: Voorleeswedstrijd groep 7-8 

Groep 1-2 Lotte en Bregje: Foto's pietenochtend deel 1 

Groep 1-2 Lotte en Bregje: Foto’s pietenochtend deel 2 

Groep 1-2 Elly en Majella: Sintviering 5 dec 

Groep 6 Sandra: Uitleg werkwoordspelling op De Vonder 

Groep 7 Marscha en Nicky: Proefjes zwaartekracht en drijvenzinken 

Groep 7 Marscha en Nicky: Opdracht bouwen 

Groep 7 Marscha en Nicky: Surprise groep 7 

Groepen 8: Meeloop ochtend op Kempenhorst 

 

http://www.bsdevonder.net/media/176915/17-109-matilda-winter-2017.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/176916/brief-boom-aan-ouders-over-staking-12-december-2017.pdf
http://www.bsdevonder.net/media/176917/kanjerbrief-ouders-december-2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=22i7meIf-j4
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/fotoboek-algemene-fotos-2017-2018/voorleeswedstrijd-groep-7-8.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-lotte-en-bregje-2017-2018/fotos-pietenochtend-deel-1.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-lotte-en-bregje-2017-2018/foto%E2%80%99s-pietenochtend-deel-2.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-majella-en-elly-2017-2018/sinterklaasviering.aspx
https://youtu.be/9Kxi6bit3G0
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-marscha-en-nicky-2017-2018/proefjes-zwaartekracht-en-drijvenzinken.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-marscha-en-nicky-2017-2018/opdracht-bouwen.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-marscha-en-nicky-2017-2018/surprise.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-8-joyce-2017-2018/meeloop-ochtend-op-kempenhorst.aspx

