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Kerst-terugblik (1)
Beste kinderen, ouders / verzorgers,
Ik heb de afgelopen dagen gemerkt, gehoord, gevoeld, geroken, gezien dat jullie, net als
het hele team van de Vonder, enorm genoten hebben van onze kerst-musical.
Een mooie herinnering om te koesteren.
Het idee achter ‘Ubuntu’ wil ik hier nogmaals gebruiken om iedereen een voortreffelijk
2019 te wensen:
“Iemand met Ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich
aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen omdat hij of
zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van
een groter geheel!” (Desmond Tutu)
Team basisschool de Vonder
Kerst-terugblik (2)
Beste kinderen, ouders / verzorgers,
Ik heb gisteren gezien dat alle kinderen enorm genoten hebben van het fantastische
buffet wat onze ouderraad geregeld had. Wat een verwennerij, wat een verrassing.
Dank aan alle leden van onze OR: het was heerlijk!
Team basisschool de Vonder

Kinderraad:
We hebben het plan opgepakt om op de Vonder met een ‘Kinderraad’ te gaan werken.
De bedoeling is dat er één kind per groep, lid wordt van die kinderraad en dat zij mee
gaan denken over een aantal schoolse aangelegenheden. De leden komen uit onze
groepen 3 t/m 8 en we willen een vertegenwoordiger uit de groepen 1-2 uitnodigen als er
zaken besproken worden die hen specifiek aangaan.
Waar kan zo’n kinderraad over meedenken/meepraten?
Nou, bijvoorbeeld over de herinrichting van (een gedeelte van) het schoolplein, onze
vieringen (Sint, Kerst, Pasen, Carnaval), keuze van nieuwe methodes, keuze van
Vonderwijs-activiteiten, etc.
Meedenken dus door onze kinderen in de breedste zin van het woord.
Kort na de kerstvakantie zullen we in de groepen uitleg geven over de kinderraad en op
18-2-2019 staat de oprichtingsvergadering gepland.
We houden u op de hoogte.
Oudergesprekken digitaal plannen via Parnassys
Na de kerstvakantie informeren we u over het digitaal plannen van de komende
oudergesprekken. Het is daarvoor van belang dat u uw mailadres controleert zoals dat nu
in Parnassys staat. Dat mailadres gebruiken we namelijk om e.e.a. te organiseren.
(Ik realiseer me dat deze nieuwsbrief ook via Parnassys gaat dus dat uw huidige
mailadres waarschijnlijk het juiste is…maar mocht u wisselen binnenkort, pas het dan
aan s.v.p.)
Hartelijk dank
Hartelijk dank aan de (groot-)ouders die deze maand voor de geweldige versiering
gezorgd hebben. U hebt natuurlijk gezien dat er prachtige zwarte-pieten hingen, later
gevolgd door schitterende kerstbomen. Vakwerk, hulde!
Mochten er nog (groot-)ouders zijn die mee willen helpen aan het maken van nog meer
pieten en bomen, laat me dat dan even via mail (r.udo@stgboom.nl) weten s.v.p; wehebben-nog-stof-over!
Parochienieuws:
Kerstgezinsviering
Maandag 24 december 17.00 uur
Op 24 december om 17.00 u. vieren we Kerstmis in onze kerk tijdens een gezinsviering.
U bent van harte uitgenodigd met het hele gezin.
Driekoningen zingen
Zondag 6 januari 2017
Wat gaan we dit jaar doen?
De collectebussen kunnen tussen 13.00 en 13.30 uur opgehaald worden in Den
Boogaard. Kinderen kunnen vervolgens in groepjes verkleed als Driekoningen langs de
deuren gaan om te zingen en geld op te halen voor het werk van Pater Theo
Raaijmackers, missionaris in Bolivia.
De collectebussen kunnen tussen 16.30 en 17.00 uur weer ingeleverd worden bij Den
Boogaard. Elk kind dat meedoet krijgt een leuke verrassing.

Poppenkastnieuws

Beleef de spannende avonturen van Jan Klaasen en Katrijn op:
Zondag 23 dec. in Den Boogaard, voorstellingen om:
13.30 uur
14.30 uur
15.30 uur
GRATIS……VOOR JONG EN OUD

Groet,
Team BS de Vonder

