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Kalender 

Di 

 

5 februari 2019 Teamoverleg v.a. 15.30 uur 

Do  7 februari 2019 MR-vergadering v.a. 19.00 uur 

 

Ma 

 

11 februari 2019 Vonderwijs-overleg vanaf 15.30 uur 

Di 

 

12 februari 2019 MT-overleg vanaf 15.30 uur 

Wo 

 

13 februari 2019 Rapporten gaan mee naar huis 

Do 14 februari 2019 Nieuwsbrief 12 verschijnt 

 

 

 

Continurooster, stand-van-zaken 

Afgelopen dinsdag hebben we een concept-besluit genomen t.a.v. het continurooster wat 

we het volgend schooljaar willen gaan gebruiken. 

In onze vorige nieuwsbrief gaf ik aan dat we nu dit besluit aan u bekend zouden maken 

echter...ik heb verzuimd om dit concept-besluit in onze MR te bespreken.  

Donderdag 7-2-2019 komt het op de agenda van de MR en kort daarna zal ik u via mail 

informeren over het definitieve besluit. 

Excuus voor de vertraging; fout van mijn kant. 

 

 

Vonderdag verzet! (HERHALING) 

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.  

 

 

 



Carnaval 

Beste ouders,   

Over een paar weken is het alweer CARNAVAL!!  

De voorbereidingen voor de jaarlijkse carnavalsviering op 1 maart zijn dus al in volle 

gang. Natuurlijk willen we ook dit jaar weer een leuke middag voor de kinderen 
organiseren!  

Daar hebben we wel wat "ouderhulp" bij nodig!! Dus hierbij de vraag of jullie bij de 
onderstaande activiteiten kunnen helpen op vrijdag 1 maart van 12.45 uur tot 15.15 uur.  

We zoeken ouders voor:  

- crea met haar en nagels  

- ranja en snoep  

- ballonnen vouwen ( met evt “cursus” vooraf)  

- jassen opbergen aan het begin en aandoen aan het eind (tussendoor mee hossen)  

- helpen bij de filmzaal (voor groep 1-2-3)  

- Glitter tattoo s zetten  

Al met al hebben we dus heel veel hulp nodig en hopen we op jullie medewerking! 
Opgeven graag per e-mail op ouderraad.devonder@stgboom.nl.   

 

Met carnavaleske groet,  

 

Desiree, Gisela en Heidy  

Carnavalscomité OR  

Groet,                                                                                                                                      

Team BS de Vonder 

 

 

Inzamelactie speelgoed 

 

Sinterklaas en kerstmis zijn achter de rug, nieuwjaars-opruiming en schoonmaak staan 

voor de deur….  

 

Omdat het 'oude' speelgoed plaats moet maken voor al het nieuwe, hebben we het idee 

opgepakt om het speelgoed wat weggedaan word in te zamelen voor stichting Quiet.  

Deze stichting werkt nauw samen met de voedselbank en heeft voor de kinderen die daar 

komen eens in de zoveel tijd (als er genoeg speelgoed is ingeleverd) een inloopochtend, 

waar die kids iets uit mogen zoeken.  

 

Het zou zo geweldig zijn als wij met onze school kunnen zorgen dat er veel verzameld 

word en dat we veel kinderen blij mogen maken. 



Het gaat om speelgoed dat netjes, compleet en bruikbaar is. Het hoeft niet in de originele 

doos te zitten.  

 

Het zou wel fijn zijn als bijv. een pop met kleertjes bij elkaar ingepakt wordt. Het is 

handiger om dit als set aan te bieden.  

Het plan is om van 1 februari tot 1 maart alles op school te verzamelen. U mag alles wat 

u kwijt wilt bij de hoofdingang onder de trap neerzetten. Daar wordt het in dozen 

ingepakt en vrijdag 15 maart naar Quiet gebracht. Hierbij zullen we ook wat leerlingen 

betrekken.  

 

Dinsdagochtend 19 maart komen de kinderen daar om een gezellig stuk speelgoed uit te 

zoeken.  

 

Alvast heel erg bedankt voor jullie medewerking 


