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Studiedag: alle kinderen zijn vrij.
Studiemiddag voor het team vanaf 13.00 uur.
1. Afscheid juf Elske, alleen het team, 16.00 uur.
2. MR, 19.00 uur.
Kerstviering: zie info hieronder.
Volgende nieuwsbrief uit.
Vrije dag, start kerstvakantie

Sinterklaas-terugblik
Wat een heerlijk Sinterklaasfeest hebben we weer achter de rug. Fraai uitgedoste
kinderen die hoopvol uitkeken naar de komst van de Sint en zijn Pieten, Sint die zijn
vertrouwde entree maakte en door een haag van kinderen, leerkrachten, ouders, opa’s
en oma’s welkom werd geheten. Sint probeerde de menigte nog toe te spreken vanaf de
galerij maar daar liet de geluidsinstallatie hem helaas in de steek (en-dat-is-volgendjaar-opgelost-kan-ik-u-beloven…).
Daarna 2 fantastische uurtjes waarin onze groepen 1 t/m 5 zich van hun beste kant
hebben laten zien aan de Sint. Hij was diep onder de indruk! En m.i. de kinderen ook:
het is en blijft een prachtig kinderfeest.
De groepen 6 t/m 8 hebben zich weer helemaal uit kunnen leven op hun surprises.
Prachtige exemplaren waren er te zien en bij een enkele dachten we de hand van een
ouder te herkennen ().
Al met al een Sint-feest om in te lijsten.
Een speciaal woord van dank nog aan de ouders die de school in een fraaie Sint-sfeer
gebracht hebben door die prachtige versiersels.
Afscheid juf Elske
Op donderdag 13-12-2018 neemt juf Elske afscheid als collega op de Vonder: zij gaat
genieten van haar welverdiende pensioen. Juf Elske heeft ervoor gekozen om geen
grootschalig afscheid te (laten) organiseren. Zij zal daar natuurlijk in haar laatste lessen
naar de kinderen toe aandacht aan besteden en dat doen we als team vanzelfsprekend
ook op gepaste wijze.
We wensen haar alvast een hele mooie periode toe!
Besluit continurooster eind januari 2019
We zijn bezig met de definitieve versie van het nieuwe continurooster waarmee we in het
nieuwe schooljaar gaan werken. Eind januari 2019 zal ik u hierover definitief informeren.

Stanislaus: bomen rooien
Op dinsdag 11-12-2018 zullen er een aantal bomen gerooid worden op het terrein van
Stanislaus. Mogelijk ondervindt u daarvan wat hinder bij het brengen van uw kind naar
school aangezien er die dag minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn in de buurt van de
brandweerkazerne. Bent u op de hoogte.

Kerstfeest op de Vonder!
Volgende week maandag, 10 december, krijgen alle oudste kinderen van het gezin
kaartjes mee naar huis voor de musical die we in den Boogaard op gaan voeren.
Het eerste deel van het alfabet (A tm J) krijgt een rood kaartje: musical show is van
16.30-17.30 uur.
Het tweede deel van het alfabet(K tm Z) krijgt een groen kaartje: musical show is van
18.30-19.30 uur.
Onderling mag natuurlijk altijd geruild worden.
Verkeerde kleur kaartje is helaas niet naar binnen!
Dat heeft te maken met het aantal beschikbare plaatsen in de zaal.
We rekenen op uw begrip.
Ted Verhof
Wanneer je de naam Ted (Verhof) hoort, denk je onmiddellijk aan onze JOOP-tuin! Hij
maakt namelijk met groot enthousiasme deel uit van de JOOP-werkgroep.
Vanwege gezondheidsproblematiek, heeft Ted echter van z’n artsen te horen gekregen,
dat hij het écht een stuk rustiger aan moet gaan doen!
Ennuh…………… Dat gaat niet meevallen voor hem!!!
Wij willen zondermeer gebruik blijven maken van Ted z’n kennis, maar moeten
noodgedwongen wél op zoek naar iemand die onze werkgroep kan komen versterken:
We denken dan aan een opa of oma, die hiervoor de tijd heeft en/of tijd wil maken.
Naast Ted bestaat het werkgroepje uit Peter Verheijen, Ton van Boxtel en juffrouw
Helga. Ongeveer vier keer per (school)jaar komen zij bij elkaar om dingen te bespreken,
die belangrijk zijn omtrent de JOOP-tuin.
Daarnaast verlenen zij hand- en spandiensten, m.n. in de lente- zomermaanden. In de
herfst bouwen ze af en in de winter nemen zij ook een ‘rustperiode’… Zoals de tuin
natuurlijk!
Bén je iemand of kén je iemand die dit ziet zitten…? Neem dan alsjeblieft contact op met
Peter (p.verheijen@ziggo.nl), met Ton (Tonvanboxtel1952@icloud.com), of met Helga
(h.hehemann@stgboom.nl).
Ondergoed
Heeft U van uw zoon of dochter ondergoed dat hij/zij niet meer past……………?
Mogen wij het dan hebben als reserve voor onze kleuters?
Het gaat voornamelijk om onderbroekjes; liefst de wat grotere maten.
Wij zijn er heeeeeeeeeeeeeeeel blij mee!

Groet,
Team BS de Vonder

