
 
 

Nieuwsbrief nr. 13 
8 maart 2018  

 
Kalender 

Di 13 maart  Open-Deur-Dag Brede School Moergestel: zie bijlage 

Do-Vr 15-16 maart Studie-2-daagse team: kinderen zijn vrij  

Ma-Vr 19-23 maart ‘Week van de lentekriebels’ 

Do  22 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.  

 

Enquête schooltijden 

De voorbereidingen t.a.v. onze schooltijden-enquête zijn in volle gang. Op maandag 19-

3-2018 kunt u de enquête verwachten. De exacte vorm is nog niet bepaald maar dat 

doen we één dezer dagen. Het is de bedoeling dat de enquête ‘sluit’ op donderdag 29-3-

2018, zodat we kort na Pasen met de uitslag aan de slag kunnen. 

 

 
 

Gezonde school 

In ons volgend teamoverleg zullen we de ‘pauze-hap-regel’ bespreken. In de daarop  

volgende nieuwsbrief komen we er bij u op terug. 

 



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. 

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. 

 

 

Sportdag leerlingen groepen 1-2 

Op woensdagochtend 16 mei vindt de Sportdag van de groepen 1 en 2 plaats.  Dit gaat 

gebeuren op het terrein van ROEF . Er zullen verschillende verenigingen hierbij een rol 

gaan spelen. De kleuters kunnen deze ochtend naar hartenlust sporten. We willen U 

vragen om deze sportieve ochtend alvast te noteren in u agenda. We zouden het fijn 

vinden als u de kinderen rechtstreeks naar het sportveld brengt. Aanvang 8.30 u . Dit is 

voor de kinderen erg fijn en kunnen ze alle energie in het sporten stoppen. Ook wordt er 

dan van u gevraagd om de kinderen om 12.00 u weer op te halen bij het Roef terrein. 

Mochten er kinderen zijn die die dag naar de voorschoolse en / of naschoolse opvang 

gaan dan is dat geen probleem. Wilt U er zelf voor zorgen om deze kinderen op tijd door 

te geven aan de leerkracht want dan gaan we een ouder regelen die die kinderen dan 

voor en na school zal vervoeren van school naar het sportveld en terug.  Er zal in de loop 

van de tijd nog wel meer informatie hierover verschijnen. Maar dan zijn jullie alvast op 

de hoogte. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De luizenouders zijn bijna compleet!! 

Hallo allemaal! 

 

We missen nog 1 ouder voor de groep van Elly/Majella en 1 ouder voor de groep van 

Suzanne/Bregje! 

Dus…. heb je daar een kind in de groep en zou je ons willen helpen op de 

maandagochtend na elke vakantie, stuur mij dan een mailtje!!!  

  

Ik ben ook op zoek naar iemand die de hele luizencontrole mee wil gaan coördineren en 

dat aan het eind van dit schooljaar van mij wil overnemen. 

Lijkt het je iets of wil je daar meer informatie over dan mag je mij ook mailen!! 

  

Mijn mailadres is: stijndanny@hotmail.com 

  

Groetjes,  

Danny van den Meijdenberg 

 

 
 

Nieuwe stagiaires 

Vanaf 20 februari tot de zomervakantie loop ik op de dinsdagen stage op De Vonder, als 

eerstejaars Pabo-student (flexibele deeltijd). Graag stel ik mij even voor. Ik ben Merel, 

32 jaar, getrouwd met Bas en trotse moeder van twee dochters (Helena van bijna 3 en 

Mathilda van een half jaar). Ik heb pedagogische wetenschappen gestudeerd en ben de 

afgelopen acht jaar als docent pedagogiek bij Fontys Hogeschool Pedagogiek werkzaam 

geweest. Met de Pabo gaat voor mij een oude wens in vervulling: het vak van 

basisschoolleerkracht leren en daarmee theorie en praktijk van binnenuit kunnen 

verbinden. Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten op De Vonder en veel te mogen 

leren, in het bijzonder in groep 8 van juffrouw Anne, waar ik mijn stagetijd zal starten.  

Hartelijke groet, Merel Eilers-van der Hamsvoord  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo leerlingen, ouders/verzorgers en collega’s van De Vonder. Ook dit jaar is De Vonder 

een opleidingsschool voor PABO studenten waar ik er een van ben. Mijn naam is Erica 

Vortman, ik woon samen in Boxtel en ben werkzaam in het speciaal onderwijs. Ik volg de 

opleiding PABO flexibele deeltijd en daarvoor loop ik het komende half jaar stage op De 

Vonder in groep 4 bij Brigitte. Ik vind het erg leuk om te koken en nieuwe recepten uit te 

mailto:stijndanny@hotmail.com


proberen, vooral Italiaans is mijn favoriet. Van kinds af aan gaan we op wintersport en 

sinds een aantal jaren gaan mijn 2 neefjes mee. Een spannend boek lezen geeft me 

ontspanning, maar sinds ik de PABO volg, hebben ook kinderboeken mijn interesse. Ik 

kijk uit naar een leerzame stage in deze leuke, gezellige groep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parochie-nieuws 

Gezinsviering Palmzondag 

Op Palmzondag 25 maart begint dit jaar de Goede Week. Het is een eeuwenoude traditie 

dat kinderen op Palmzondag met zelfgemaakte Palmpasenstokken naar de kerk komen 

waar deze worden ingezegend en waarna de kinderen in een processie door de kerk 

mogen lopen. Dit doen we in Moergestel ook en vieren dat in onze kerk met een 

gezinsviering. Na de gezinsviering worden de kinderen uitgenodigd om hun 

Palmpasenstok te  geven aan iemand die ziek, eenzaam of hulpbehoevend is.  

 

 
 

Palmpasenstok maken 

Voor het maken van de Palmpasenstokken organiseren we een kindermiddag in Park 

Stanislaus, Kloosterdreef 3 in Moergestel. Deze middag vindt plaats op woensdag 21 

maart van 14.30 tot 16.00 uur. Alle kinderen (en ouders) zijn welkom om gratis deel te 

nemen. Voor materialen wordt gezorgd door de parochie. 

 



 

Groet, 

Team BS de Vonder 

 

 

 

Op de website 

 

Nieuwsbrief nr.13, 8 maart 2018 

Groep 7 Nicky en Marscha: Bezoek aan de varkensboerderij 

Groep 7 Nicky en Marscha: Bezoek aan de Kerk 

Groep 4 Jeske en Kim:       Herfstwandeling 

Groep 4 Jeske en Kim:       Bezoek aan de Jumbo 

Groep 4 Brigitte:                Bezoek aan de Jumbo 

Groep 4 Brigitte:                Herfstwandeling 

 

http://www.bsdevonder.net/media/203240/nieuwsbrief-nr-13-8-03-2018.pdf
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-marscha-en-nicky-2017-2018/bezoek-aan-de-varkensboerderij.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-7-marscha-en-nicky-2017-2018/bezoek-aan-de-kerk.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-4-jeske-en-kim-2017-2018/herfstwandeling.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-4-jeske-en-kim-2017-2018/bezoek-aan-de-jumbo.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-4-brigitte-2017-2018/boezoek-aan-de-jumbo.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-4-brigitte-2017-2018/herfstwandeling.aspx

