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Kalender 

Do 8 maart  Volgende nieuwsbrief 

 

 

Vanuit Directie/MT:  
 

REMINDER: Studie-2-daagse team de Vonder 

In één van onze eerdere nieuwsbrieven gaf ik aan dat we aan de slag gaan met de 

herijking van onze onderwijsvisie op de Vonder. Daarvoor hebben we een studie-2-

daagse georganiseerd op donderdag 15 en vrijdag 16 maart 2018. 

Dat betekent dus dat onze leerlingen die dagen vrij zijn. Dat is, zoals eerder aangegeven, 

een wijziging op onze bestaande jaarkalender. Hopelijk is het u gelukt om goede opvang 

voor uw kind(eren) te regelen.  

 

 
 

Schoolregels 

Mogelijk hebt u via uw kind al gehoord dat we na de kerstvakantie onze schoolafspraken 

geactualiseerd hebben.   

In de komende periode stellen we 1 afspraak per week centraal. Juf Anne en meester 

Thijs gaan zorgen voor een poster met daarop onze schoolafspraken.  

Zij organiseren hiervoor een wedstrijd voor onze bovenbouwleerlingen. 

 

 

 



Dit zijn ze: 

1. We houden rekening met elkaar (week van 19 t/m 23-2-2018). 

2. We behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden. 

3. We zorgen voor een veilige school(-omgeving). 

4. We zorgen goed voor alle materialen. 

5. We zorgen voor rust in de school. 

 

De afspraken gelden voor zowel leerlingen, collega’s en ouders en zullen eind februari op 

teamniveau geëvalueerd worden. 

 

 

 

Carnaval 

Alhoewel het Carnavalsfeest al weer enige tijd achter ons ligt wil ik toch nog van de 

gelegenheid gebruik maken om alle hulpouders hartelijk te bedanken. Mede dankzij jullie 

zag de school er weer feestelijk uit en hebben onze leerlingen en collegae een geweldige 

middag gehad in den Bogaard. Hulde! 

 

 
 



Nieuwsbrief-info 

U ontvangt als ouder voortaan deze nieuwsbrief via het mailadres dat wij van u hebben 

gekregen bij inschrijving van uw kind(eren). Dat mailadres kunt u evt. zelf veranderen 

via het ouderportaal van Parnassys. 

 

Dit betekent ook dat andere belangstellenden de nieuwsbrief via onze website 

(www.bsdevonder.net) kunnen lezen en dat zij dus geen mail ontvangen. 

 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.bsdevonder.net/


Parochienieuws 

Gezinsviering zondag 25 februari. 

Op zondag 25 februari is er om 9.30 uur een gezinsviering in onze kerk. Het thema van 

de viering is “Jij bent mijn geliefde Kind”. Pastor Ad Verest zal deze viering voorgaan en 
het kinderkoortje van de parochie zal de liedjes verzorgen.  

Als uw kind graag iets wil doen tijdens de viering, bv. lezen, het altaar mee klaar maken 

of zingen, kunt u uw kind daarvoor opgeven. Ook als uw kind het leuk vindt om een keer 

de Mis mee te dienen kunt u hem of haar daarvoor ook aanmelden via 

dorris.rijnen@jozef-parochie.nl  

Vormselviering zaterdag 3 maart. 

Op zaterdag 3 maart a.s. om 19.00 uur vieren we het Heilig Vormsel voor alle 

vormelingen uit de drie geloofskernen van onze parochie. Het H. Vormsel wordt dit jaar 

toegediend door mgr. G. de Korte in de Petruskerk te Oisterwijk. We hopen dat vele 

mensen uit Moergestel deze feestelijke gebeurtenis met de Moergestelse vormelingen en 

hun gezinnen mee komen vieren!  

 

 

 

Groet, 

Team BS de Vonder 

 



Op de website 

 

Groep 7 Nicky en Marscha: Jump XL 

Groep 7 Nicky en Marscha: Gastles muziek “Natuurlijk gezond” foto’s 

Groep 7 Nicky en Marscha: Gastles muziek “Natuurlijk gezond” filmpje 

Groep 7 Nicky en Marscha: Voorleeswedstrijd Tiliander, foto’s 

Groep 7 Nicky en Marscha: Voorleeswedstrijd Tiliander, filpmje 

Groep 5 Anita en Bertrand: Harmonie en een proefje uit de klas, foto’s 

Groep 5 Anita en Bertrand: Harmonie en een proefje uit de klas, filmpje 

Groep 1-2 Elly en Majella:  Carnaval 
 

 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-marscha-en-nicky-2017-2018/jump-xl.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-marscha-en-nicky-2017-2018/gastles-muziek-natuurlijk-gezond.aspx
https://youtu.be/E0MaKNViaRE
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-marscha-en-nicky-2017-2018/voorleeswedstrijd-tiliander.aspx
https://youtu.be/8RFPhjfBKpQ
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-6-anita-en-bertrand-2017-2018/harmonie-en-een-proefje-uit-de-klas.aspx
https://youtu.be/jrlVOA_jMm4
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-1-2-majella-en-elly-2017-2018/carnaval-gr1-2.aspx

