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Kalender 

Ma 

 

18 februari 2019 Oudergesprekken 

20.00 uur: GMR stichting BOOM 

 

Wo 20 februari 2019 Oudergesprekken 

 

Do 28 februari 2019 Nieuwsbrief 13 verschijnt 

 

 

Continurooster 

Vorige week vrijdag mailde ik u met de mededeling dat er nog geen definitief besluit is 

t.a.v. ons continurooster. Gisteravond is daarover opnieuw overleg geweest tussen de 

(oudergeleding-)MR en directie. We hebben weer constructieve stappen gezet richting 

dat definitieve besluit en zoals eerder aangegeven proberen we dit voor de 

carnavalsvakantie rond te hebben. Ik houd u op de hoogte. 

Staking                                                                                                                                              

Zoals u wellicht gehoord hebt is er een landelijke onderwijs-stakingsdag geïnitieerd door 

verschillende vakbonden. Wij gaan meedoen aan die actie en dat betekent dat onze 
school dicht gaat op vrijdag 15-3-2019.  

Geen onderwijs dus op de Vonder die dag. Voor meer (achtergrond-)info:                                                                 
www.aob.nl/nieuws/actieweek-in-maart-voor-meer-investeringen-onderwijs/ 

Speelgoed-inzamel-actie                                                                                                       

Via deze weg wilde we jullie attenderen dat de speelgoed inzameling nog in volle gang is. 

Leuk om te zien dat er al een aantal tassen en dozen onder de trap zijn neergezet, heel 
erg bedankt hiervoor.  

We hebben nog 2 weken te gaan, dus heeft u nog wat staan waar de kinderen niks mee 

doen, lever het dan in voor 1 maart. We gaan veel kinderen blij maken met uw hulp. PS:  

Vrijdag 15 maart gaan we de spullen in de ochtend naar Quiet in Tilburg brengen, we 

zoeken nog mensen die misschien een busje hebben en bereid zijn om even mee te 

rijden, we stellen de hulp zeer op prijs. Wil je helpen… stuur je reactie naar 
m.vdwal@stgboom.nl  

Met vriendelijke groeten! 

http://www.aob.nl/nieuws/actieweek-in-maart-voor-meer-investeringen-onderwijs/
mailto:m.vdwal@stgboom.nl


 

 

 

 

 

 

Bibliotheek-nieuws                                                                                                                           

‘Ode aan de jonge moeder’.                                                                                                 

Voor veel nieuwe moeders is het een hele uitdaging: werk, gezin, geliefde zijn en 

moeder. En er zijn nog zoveel meer rollen en taken waar je aan moet voldoen. Het 

thema van de Boekenweek is dit jaar: ‘Moeder de vrouw. Niet aan het aanrecht, maar 

aan het roer.’ Een mooi thema om een ode te brengen aan de jonge moeder en haar te 

voorzien van wat extra tools om de storm van de eerste jaren te doorstaan.  

In Oisterwijk organiseert de Bibliotheek daarom in maart twee mooie workshops die 
meer inzicht, handigheid en tips geven in de opvoeding .   

Wanneer neem je tijd voor jezelf? Is het beste voor jou ook het beste voor je kind? 

Happy mama, happy kid? Hoe combineer je een carrière met het drukke gezinsleven? 
Allemaal vragen waar jonge ouders tegenaan lopen.  

En omdat het thema zo universeel is, zijn de workshops ook voor vaders toegankelijk!  

 

Workshop ‘Opvoeden zonder straffen en belonen’: 

Maandag 25 maart 2019 van 19:45-21:15, inloop vanaf 19:30  

Locatie: Tiliander, Spoorlaan 82, Oisterwijk  

Door Eline Weijers, opvoedcoach.  

Voel jij je weleens de politieagent in jullie gezin? Merk je soms dat je uit frustratie of 

onmacht gaat dreigen met straf of verleiden met een beloning? Om zo gedaan te krijgen 

dat je kind doet wat jij wilt? Dit kan ook anders. Je macht loslaten. In deze workshop 

neemt Eline je mee in de wereld van opvoeden vanuit gelijkwaardigheid, zonder straffen 

en belonen. Met veel praktische tips!  

Deze workshop wordt eenmalig gratis aangeboden door de Bibliotheek Oisterwijk en 

Tiliander i.v.m. de Boekenweek. Het thema van dit jaar is: ‘Moeder de vrouw. Niet achter 

het aanrecht, maar aan het roer.’ Een mooie gelegenheid om moeders een hart onder de 
riem te steken en hen meer tools mee te geven om aan het roer te blijven.  

Aanmelden: via info@tiliander.com  

Info over de inhoud van de workshop eline@ouderschapvanuitjehart.nl   



Eline Weijers is opvoedcoach en werkt met ouders die kinderen hebben in de leeftijd 0 - 

12 jaar. Zij heeft zich gespecialiseerd in opvoeden zonder straffen en belonen, opvoeden 

vanuit gelijkwaardigheid. Ouders komen bij haar met vragen als: mijn kind luistert niet; 

ik verlies zo snel mijn geduld en dat wil ik niet; straffen en belonen voelt niet goed maar 

wat doe ik dan; mijn kind ‘pest’ zijn broertje/zusje; mijn kind heeft een sterke wil, hoe 
ga ik daar mee om; mijn kind is verlegen, hoe kan ik hem  

weerbaarder maken. Eline legt achtergronden en theorieën uit en vertaalt naar ‘wat kan 

jij daar als moeder praktisch in dagelijkse situaties mee?’ Daar ligt de grote winst: dat je 
wat kan met dat wat je begrijpt.   

Eline is ook te vinden bij het Opvoedcafé in Hilvarenbeek en heeft meerdere workshops 

gegeven voor de Bibliotheek Midden Brabant, o.a. in de Week van de Opvoeding.  

 

Workshop ‘Spelen met families’: 

Hoe systemische opstellingen je dagelijks familieleven kunnen verrijken.  

Door: Janine Diehl – familietherapeut  

Zaterdag 30 maart 2019 | 14.00 – 15.30 uur, inloop vanaf 13.45 uur  

Locatie: Tiliander, Spoorlaan 82, Oisterwijk  

Als er kinderen geboren worden, verschuift er ook iets in het systeem van de familie. Je 

kan minder tijd voor jezelf hebben, want er zijn altijd dingen om voor de kinderen te 

doen.  Je dagelijks leven wordt geheel in beslag genomen door taken, zowel thuis als op 

het werk. En er is een hoop verandering in de relatie met je partner. Je hebt zo weinig 
tijd voor jezelf over! Dit alles kan frustrerend zijn voor jonge of nieuwe ouders.  

Familie counselor Janine Diehl nodigt je uit om terug te kijken op wat je oorspronkelijke 

wensen waren. Zoals: speelse tijd samen met je kinderen en je partner.  Of: een vredig 

gezins- en werkleven hebben. Je krijgt fijne, leuke en praktisch uitvoerbare tips voor 
dagelijkse veranderingen in een druk mama en papa bestaan.  

Na een korte introductie over systemische opstellingen, ga je aan de slag gaan met:  

* een familie opstelling met dieren als symbool  

* familie bord en juiste verhoudingen in de familie  

* levenslijn modellen die jou inzicht geven in de grote stappen en veranderingen in je 
leven.  

Kom je ook? Neem een hap vol vreugde en creativiteit en we kunnen samen spelen!  

Kinderen zijn welkom. Er is geen ‘oppas’, dus schat zelf de spanningsboog van jouw kind 

in. We hebben naast de workshoptools minimaal spelmateriaal, dus voel je vrij zelf ook 

wat mee te nemen.  

Deze workshop wordt gratis aangeboden door de Bibliotheek Oisterwijk en Tiliander 

i.v.m. de Boekenweek. Het thema van dit jaar is: ‘Moeder de vrouw. Niet achter het 



aanrecht, maar aan het roer.’ Een mooie gelegenheid om moeders een hart onder de 

riem te steken en hen meer tools mee te geven om aan het roer te blijven.  

Aanmelden: Er is plaats voor ongeveer 7 gezinnen. Je kan je aanmelden met partner en 
kind. (max 2 kinderen per gezin). Vol = vol! Stuur een mailtje naar: info@tiliander.com  

Voor meer info over de inhoud mail je naar: janine.diehl@googlemail.com  

Is de workshop vol, dan kan je op de wachtlijst voor de volgende workshop in april. Deze 
kost 5,- pp.  

Janine Diehl is familietherapeut en werkt als familiecoach en counselor. Oorspronkelijk 

komt zij uit Duitsland. Zij is voor de liefde naar Nederland gekomen en is sinds anderhalf 

jaar een gelukkige, drukke moeder!  

Let op! De workshop wordt in het Engels gegeven. Janine verstaat ook goed Nederlands 
en kan indien nodig makkelijk switchen naar Nederlands of Duits.  

 

 
 

 

 

Groet,                                                                                                                                      

Team BS de Vonder 


