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28 oktober
31 oktober
1 november
7 november
8 november

Herdenking oorlog en bevrijding Moergestel, 13.00 uur
Studiemiddag team, 13.00 uur
MR-vergadering, 19.00 uur
OR-vergadering, 20.15 uur
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Vonderwijs
We zijn begonnen!
De afgelopen week zijn er in alle groepen verschillende startactiviteiten geweest
vanuit de volgende thema’s:




Groepen 1 t/m 3: Er mag gebouwd worden!
Groepen 4 t/m 6: Feest!
Groepen 7-8: Culturen!

Die verschillende startactiviteiten zorgen voor input, met name vanuit de
kinderen, om de genoemde thema’s verder uit te werken. Voornamelijk op de
middagen zullen we hieraan werken vanuit verschillende vakken, waarbij er een
nauwe samenwerking zal zijn tussen de groepen op de verschillende leerpleinen.
Observaties (+ feedback-gesprekken) van enkele startactiviteiten maken ook
deel uit van de begeleiding die we hierbij krijgen. Die begeleiding wordt gedaan
door collega’s van ‘De Activiteit’ (www.de-activiteit.nl).
De eerste indrukken zijn positief: enthousiaste kinderen (die-soms-wel-erg-outof-the-box-denken...hahaha), enthousiaste leerkrachten (die-het-lef-hebbenom-onze-methodes-anders-te-gebruiken) en positief gestemde begeleiders. Wat
wil je nog meer!
Volhouden! Wordt vervolgd.

Sinterklaasfeest
De voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest zijn weer opgestart.
Vanuit de Sinterklaascommissie zijn we op zoek naar enkele ouders die willen
helpen bij (één van) de volgende activiteiten:
- Woensdag 7 november 19.00-20.00: cadeaus inpakken op school
- Maandag 19 november 8.30-10.00: versieren van de school
- Dinsdag 4 december 13.00-14.30: versiering school opruimen
*tijden zijn onder voorbehoud
Indien u wilt helpen bij één of meerdere van bovenstaande activiteiten,
verzoeken wij u om voor woensdag 31 oktober 2018 een mail te sturen aan :
ouderraad.devonder@stgboom.nl .
Gelieve in de mail aan te geven bij welke activiteit(en) u zou kunnen helpen.
Wij zullen dan uiterlijk dinsdag 6 November 2018 terugkoppelen of u ingedeeld
bent.
Groetjes,
Werkgroep Sint

Brief lerarentekort
Zie bijlage; in deze brief wordt vanuit de verschillende schoolbesturen in onze
regio aandacht gevraagd voor het lerarentekort en de evt. consequenties
daarvan in geval er een collega ziek wordt.
Graag uw aandacht voor deze brief. (Bijlage Lerarentekort)

Parochienieuws
GEZINSVIERING ZONDAG 28 OKTOBER
Zondag is de eerste gezinsviering van dit jaar welke zal zijn in de Petruskerk om
11 uur. Het thema van de viering is: “Voor jou..... van mij......” De gevulde
schoenendozen voor kinderen in de derde wereld kunnen dan ingeleverd
worden. Op de website van de parochie kunt u hierover alle nodige informatie
vinden.
Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe werkgroep gezinsviering. Deze
werkgroep (waarin mensen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk
vertegenwoordigd zijn) zal alle gezinsvieringen in de verschillende kerken van
onze parochie gaan organiseren. Het komend jaar zullen er twee gezinsvieringen

in de Petruskerk plaatsvinden en in de kerken in Haaren en Moergestel ieder drie
gezinsvieringen. Tijdens alle vieringen zullen de kinderen van het kinderkoor St.
Jozef de liedjes zingen. Wil je onze werkgroep komen versterken? Je bent van
harte welkom en kunt je aanmelden bij dorris.rijnen@jozef-parochie.nl
INFORMATIE H. VORMSEL 2019
Kinderen in de leeftijd van 11/12 jaar en die dit schooljaar in groep 8 zitten, zijn
van harte welkom om deel te nemen aan het Vormsel. U bent samen met uw
kind welkom op de informatieavond waar wij u informatie zullen geven over het
vormselproject, het verloop van de voorbereidingen en over de vormselviering
zelf. Deze algemene informatieavond vindt plaats op: donderdag 8 november
a.s. van 19.30 tot 20.30 uur in het St. Jozef centrum. U kunt zich aanmelden
voor de informatieavond via vormsel@jozef-parochie.nl

Groet,
Team basisschool de Vonder

