Nieuwsbrief nr. 16, schooljaar 2018-2019
5 t/m 18 april 2019
Kalender
Vr

5 april 2019

Kleding-inzameling

Ma

8 april 2019

Vrije dag voor onze groepen 1-2 i.v.m. Sport-4-Kids op
12-4-201
19.00 u: MR-vergadering

Di

9 april 2019

Bouw-vergaderingen v.a. 15.30 uur.

Do

11 april 2019

Team-vergadering v.a. 15.30 uur

Vr

12 april 2019

Sport-4-Kids

Ma

15 april 2019

Stuurgroep-vergadering v.a. 15.30 uur

Di

16 april 2019

Team-vergadering v.a. 15.30 u

Wo

17 april 2019

20.00 u, GMR-vergadering stg. BOOM

Do

18 april 2019

Nieuwsbrief 17 verschijnt

Vr

19 april 2019

Start ‘Mei-vakantie’

Kleding-inzameling (herhaling):
Heeft u ook uw kledingkast opgeruimd en de zomerkleren verwisseld voor de
winterkleren? Wat niet meer past, versleten of geen mode meer is kunt u in zakken doen
en inleveren op Basisschool de Vonder. Ingeleverde kleding komt geheel ten goede aan
het Leger des Heils. En van de opbrengst kunnen wij op school leuke dingen doen.
Woensdag 3 april, donderdag 4 april kunt u uw kleding inleveren in het schoolgebouw
van Basisschool De Vonder, onder de trap bij de hoofdingang
ALLE textiel mag bij ons ingeleverd worden: kleding, schoenen (per paar gebonden),
gordijnen en (zachte) knuffels. Schoon is een pré, maar het hoeft niet per se mooi of “zo
goed als nieuw” te zijn. Wat niet herdraagbaar/herbruikbaar is, kan het Leger des Heils
recyclen.
LET OP: Sterk bevuilde of natte textiel mogen NIET worden ingezameld; Doneer uw
kleding altijd in een afgesloten zak, ter bescherming van vocht en vuil;

Pasen:
Het is al weer bijna Pasen. Dit jaar gaan we dit, (zoals uw al eerder hebt kunnen lezen)
feestelijk vieren met een Paasontbijt op donderdag 18 april, om 8.30 uur, in de eigen
klas.
Aankomende dinsdag 9 april hangen de ontbijt-lijsten in de groep van uw kind. Op deze
lijsten kunt u opschrijven wat voor lekkers (drinken of eten) uw kind meebrengt op die
dag. Bij het eten gaan we uit van 5 (gezonde) dingen/hapjes per kind. Ook zetten we het
op de lijst als er kinderen in de klas zitten met een allergie.
Ieder kind brengt zelf een (plastic) bord, beker en bestek mee van thuis.
Groetjes,
de Paascommissie

Vonderdag 15 mei!
Zoals jullie hebben vernomen is de Vonderdag verplaatst naar woensdag 15 mei. We
zoeken voor deze dag vooral ouders die zin hebben om een groepje te begeleiden waar
kinderen van groep 1 t/m 8 in zitten. Ook zijn we op zoek naar een aantal ouders die het
leuk vinden om te helpen met het uitdelen van de versnaperingen. Het is nog een
verrassing wat we deze dag precies gaan doen. Maar leuk wordt het in ieder geval!
Wil je helpen??? Geef dit voor 5 april door via:
ouderraad.devonder@stgboom.nl
Alvast bedankt!

Parochie-info:
Vieringen in de Goede Week geschikt voor kinderen;
Parochie St. Jozef (Oisterwijk-Moergestel-Haaren): zie bijlage.

