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Kalender 

Do-Vr 19-20 april Uitwisseling Oostkamp groepen 7 

Ma-Vr 23 april – 4 mei Meivakantie 

Ma 7 mei Hoofdluiscontrole 

Ma-Wo 7-9 mei Uitwisseling: groepen Oostkamp hier 

Do 10 mei Hemelvaart: vrije dag 

Vr 11 mei  Vrije dag 

Do 17 mei Volgende nieuwsbrief 

 

 

Geen brigadiers op vrijdagmiddag 20-4-2018 

Morgen, vrijdag 20-4-2018, zullen er geen verkeersbrigadiers na schooltijd actief zijn. Dit 

heeft te maken met ‘sport-4-kids’ waaraan onze leerlingen mee gaan doen. Vanuit de 

verschillende locaties gaan kinderen rechtstreeks naar huis, vandaar geen inzet 

brigadiers op dat moment. 

OPROEPOPROEPOPROEP: 

WILT U MEEDRAAIEN IN ONZE BRIGADIERSGROEP, LAAT DIT DAN WETEN AAN MAGRET! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enquête schooltijden 

De uitslag van de enquête is besproken in de MR-vergadering d.d. 5-4-2018. Het 

definitieve voorstel is nu in de maak en zal op de teamvergadering van 19-4-2018 

besproken worden. Daarna gaat het voorstel naar de MR die het zal bespreken in haar 

vergadering van 14-5-2018. In de daarop volgende nieuwsbrief informeer ik u over het 

definitieve besluit. 

 

Schoolregels 

In de komende periode stellen we 1 afspraak per week centraal.  

 

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. 

 

Afscheid juf Suzanne, terugkeer juf Lotte 

Suzanne Robben neemt vandaag, donderdag 19-4-2018, afscheid als juf van haar groep 

1-2. Zij heeft de afgelopen tijd juf Lotte vervangen in haar zwangerschapsverlof. Lotte 

gaat weer beginnen op maandag 7-5-2018. We bedanken Suzanne van harte voor haar 

werk in deze groep. 

 

Afscheid juf Nicky 

Juf Nicky heeft ervoor gekozen om haar werkzame leven buiten het onderwijs voort te 

zetten. Zij stopt aan het eind van dit schooljaar als juf. We respecteren natuurlijk haar 

keuze maar vinden het jammer dat ze onze school gaat verlaten. Nicky gaat verder met 

haar ‘Herbalife-Werk’. 

We gaan op een passende manier afscheid van haar nemen en informeren u daarover 

later. 

SKATE AWAY 2017-2018                                                                                                          

 

Dit jaar komt skate away weer een skate clinic verzorgen!                                                 

 

 



En wel op de volgende momenten:  

Donderdag 17 Mei; gr 7 Mark/ Nicky, gr 3 Kristel/ Gaby, gr 5 Antia/ Bertrand, gr 6 

Sandra  

Vrijdag 18 Mei; gr 8 Anne, gr 3 Angela/ Erica, gr 5 Jamy, gr 6/7 Thijs  

Woensdag 6 Juni; gr 8 Joyce, gr 4 Brigitte, gr 4 Kim/ Jeske  

Extra info voor ouders en kinderen:  

Tijdens de clinics staat veiligheid voorop. De kinderen zijn verplicht het totale pakket aan 

bescherming te dragen. Dit bestaat naast de skates uit pols-, elleboog-, kniebescherming 

en een helm. Kinderen gebruiken zoveel mogelijk hun eigen materialen. Als uw kind iets 

hiervan heeft, mag het dit meenemen op de dag van de clinic. Als kinderen skates en/of 

beschermmaterialen niet in hun bezit hebben is dit geen punt, ze kunnen dit dan 
kosteloos tijdens de clinic lenen.  

Alle kinderen zijn verplicht om een pet, muts of capuchon te dragen! Deze is om onder 

de helm te dragen. Ervaring leert dat de helm dan veel beter past op het hoofd van het 

kind. Elk kind heeft dit in zijn bezit. Als een kind een pet/muts of capuchon niet bij zich 

heeft “kan het helaas niet deelnemen“. (Wielrijdershelm, skihelm of paardrijcap zijn 
prima te gebruiken tijdens clinic. Ze zijn hier erg strikt in).  

Kinderen van groepen 3 en 4 mogen ook rolschaatsen gebruiken. Met het aantrekken van 
hun spullen zullen ze worden geholpen door kinderen uit een hogere groep. 

 

 

Nieuwe start jeugdclub Moergestel 

Binnenkort verhuizen we  de activiteiten van de  jeugdclub naar Den Boogaard.  

Een nieuwe locatie een nieuwe start daarom zoeken we ouders/verzorgers ter 

ondersteuning voor het opzetten en uitvoeren van de activiteiten. Tevens is het natuurlijk  

mogelijk om nieuwe ideeën aan te dragen voor de jeugdclub doelgroep of voor andere 

leeftijden. Dus ouders/verzorgers met een paar uur per maand inzet kunnen we de leuke 

toffe activiteiten die we organiseren voortzetten en uitbreiden. 

 

Alleen met steun van jullie, met vrolijke gezichten en leuke reacties van de kids als dank. 

Meld je aan en we gaan met jullie in gesprek. 

Aanmelden via jwmoergestel@outlook.com 

Bedankt alvast voor het aanmelden, 

 

Namens de jeugdclubvrijwilligers: 

Jaimy van de Loo 

Harrie-Jan van Nunen 

Marianne Huisman 

Marja de Kroon 

mailto:jwmoergestel@outlook.com


Maarten Lapien 

  

Groet, 

Team BS de Vonder 

 


