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Kalender
Wo

23 januari 2019

OR-vergadering v.a. 20.15 uur

Do

24 januari 2019

Team- en bouwoverleg v.a. 15.30 uur

Ma

28 januari 2019

Studiedag team: alle leerlingen zijn vrij

Di

29 januari 2019

MT-overleg v.a. 15.45 uur

Do

31 januari 2019

Nieuwsbrief 11 verschijnt

We zijn weer begonnen…
De kerstvakantie is weer achter de rug en vol energie zijn we van start gegaan in dit
nieuwe jaar. Het was even wennen…na de dynamiek van vlak voor de kerst (o.a.
afsluitingen thema’s en musical) over naar de relatieve rust van ‘gewoon’ les geven
(met-alles-wat-daar-bij-hoort).
Er staat overigens een boeiende periode voor-de-deur waarin we besluiten gaan nemen
t.a.v. het continurooster, de rekenpilot ‘Rekenkracht/Insula’ en ons Vonderwijs. Via de
nieuwsbrieven houden we u hiervan op de hoogte.
Het kan nog net…alle goeds voor 2019!
Studiedag
Op maandag 28 januari 2019 is er weer een studiedag gepland voor ons team. Dat
betekent dat alle leerlingen die dag vrij zijn.
Inschrijven oudergesprekken rapport 1
Op maandag 18 en woensdag 20 februari 2019 zijn de rapportgesprekken gepland n.a.v.
het eerste rapport. Het inschrijven voor deze gesprekken zal digitaal gaan gebeuren.
U ontvangt morgen, vrijdag 18 januari, een uitnodiging per mail, om op het ouderportaal
uw voorkeuren aan te geven.
Het is hierbij mogelijk om voor bepaalde dagdelen te kiezen. U kunt tot uiterlijk
woensdag 30 januari uw voorkeuren doorgeven.
Hierna zal er automatisch een planning gemaakt worden, waarna u bericht krijgt over
wanneer u bij welke leerkracht verwacht wordt.

Toetsen en rapporten Parnassys
Het is de komende weken niet mogelijk om de toets-resultaten en rapporten van uw
kinderen in te zien in Parnassys. Dit i.v.m. het afnemen en invoeren van de toetsen in
deze periode.
Continurooster, stand-van-zaken
We zijn zover dat we bijna een besluit kunnen nemen t.a.v. het continurooster wat we
het volgend schooljaar in zullen laten gaan.
In onze volgende nieuwsbrief van 31-1-2019 zullen we dat besluit aan u bekend maken.
Abracadabra
Volop mysterie…
Dat zal de groepen 1/2 en 3 de komende zes weken bezighouden.
Het nieuwe thema, waar we deze week mee gestart zijn heet namelijk: ‘Abracadabra’ .
Elke dag is er door de juffen van deze groepen in een voorstellinkje iets gepresenteerd
wat hiermee te maken heeft:
Heksen zijn voorbij gekomen… met tovertrucs die goed lukten, maar óók met tovertrucs
die niet (meteen) lukten.
Een sprookje waarin getoverd werd, professoren die proefjes lieten zien…
De bedoeling van dit alles was, om de kinderen een beetje in de sfeer van
‘verwondering’ te brengen.

En… dat is gelukt!
U zult er waarschijnlijk thuis al iets over gehoord hebben? En zoniet… Dan komt dit zeker
nog!
De komende weken gaan we verder met het ‘nieuwsgierig maken’ en vanuit hier samen
antwoorden zoeken (en vinden) op de bij de kinderen opborrelende vragen.

Moergestel, januari 2019.
Wij zoeken nieuwe ouders als nieuw MR-lid!
Beste ouders / verzorgers,
Afgelopen jaar heeft de MR gewerkt aan verschillende beleidsstukken en zaken als
verkeersveiligheid, inrichten schoolplein, inhuizing Bienekebolders, benoeming nieuwe
directeur etc. Het eerste schooljaar samen met de nieuwe directeur is goed verlopen en
we kunnen terugkijken op een productief jaar.
De huidige MR bestaat uit:
Personeel: Erica Oerlemans, Anne Rasenberg en Sandra van Strijdhoven.
Ouders: Nanette van Beers, Jan de Laat en Esther Vriens.
Een aantal leden heeft kenbaar gemaakt te willen stoppen. Vanuit de personeelsgeleding
is dat Sandra.
Vanuit de oudergeleding heeft Esther, als voorzitter, te kennen gegeven dat zij zal
stoppen. Hiervoor zoeken wij vervanging onder de ouders van BS De Vonder.
Een MR kan alleen goed functioneren als er voldoende leden zijn, die deze klus willen
klaren. Vindt U het belangrijk om de school van uw kind beter te leren kennen en
zeggenschap te krijgen over verschillende zaken die de school aangaan, dan is het nu uw
kans om lid te worden van de MR.




Wilt u meer weten over wat de MR allemaal doet, dan kunt u in de schoolgids op
de website lezen wat het precies inhoudt.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die stellen aan een van de leden.
Wilt u een keer een MR vergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom. De
eerstvolgende vergadering is op donderdag 7 februari om 19.00 uur.

Als u graag mee wil denken en werken aan een mooie schoolomgeving voor onze
kinderen kunt zich per email aanmelden bij Esther Vriens via: esther@melo.nl
De MR van BS De Vonder
Informatieavond HPV-vaccinatie
Beste ouders van de leerlingen uit groep 7 en 8,
Wat weet U over de HPV-vaccinatie, oftewel de “prik tegen baarmoederhalskanker”?
Moeten we onze dochter wel of niet laten vaccineren? Er zijn inmiddels zoveel ‘feiten en
fabels’ dat ouders door de bomen het bos niet meer zien. Als moeder en ouder snap ik de
twijfels. Als gynaecoloog word ik echter dagelijks geconfronteerd met de ziektes die door
HPV veroorzaakt worden.
Ik ben Margreet Plaisier, moeder van 3 kinderen op basisschool De Bunders en werkzaam
als gynaecoloog. Samen met Danny Wintermans, huisarts en collega-gynaecoloog
Marieke Smink, organiseer ik een informatieavond over de voor- en nadelen van de HPVvaccinatie.
We hopen dat jullie na deze informatieavond een weloverwogen beslissing kunnen nemen
over de HPV-vaccinatie.
Omdat jongens een aandeel hebben in het verspreiden van HPV, zijn de ouders van
zowel jongens als meisjes van harte welkom.
Graag aanmelden via mailadres: informatiehpv@gmail.com

Wie:
Datum:
Locatie:
Aanvang:

ouders van leerlingen uit groep 7 en 8
maandag 21 januari 2019
trefcentrum De Bunders (in basisschool De Bunders)
Frans Halsstraat 32
5062 LK Oisterwijk
20.00 uur.

Met vriendelijke groet,
Margreet Plaisier
Vonderdag verzet!
In onze jaarkalender staat de Vonder-dag dit schooljaar gepland op donderdag
16-5-2019. Die dag zullen we verplaatsen naar woensdag 15-5-2019 omdat dit beter
uitkomt voor het programma wat we aan het voorbereiden zijn. Hopelijk levert deze
aanpassing geen onoverkomelijke problemen voor u op.
O ja…we hebben die woensdag veel ouderhulp nodig dus als u in de gelegenheid bent om
te helpen, noteer het vast in uw agenda.
Aanvullende informatie volgt via de werkgroep.
Kerst-terug(collecte-)blik
De opbrengst van de collecte die we voor de stichting Semmy voor en na onze
kerstmusical georganiseerd hebben heeft maar liefst € 418,- opgeleverd; hartelijk dank
daarvoor.
Groep 6 Ilse-Sanne heeft van die € 418,- maar liefst € 105,- bijgedragen. Zij hebben
tijdens hun festival gecollecteerd en dit fraaie bedrag opgehaald. Complimenten.

Groet,
Team BS de Vonder

