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20 juni 2019
Kalender
Di

25 juni 2019

Teamoverleg v.a. 15.30 uur
MR-vergadering v.a. 17.30 uur

Wo

26 juni 2019

Rapport 2 gaat mee naar huis
OR-vergadering v.a. 20.15 uur

Do

27 juni 2019

Musical v.a. 19.00 uur (voor genodigden)

Wo

3 juli 2019

Ouderbedankochtend v.a. 10.30 uur

Do

4 juli 2019

Nieuwsbrief 22 Verschijnt.

Lezen
Hoeveel boeken lees jij in de zomervakantie?
Voor leuke tips: zie bijlage!
Ouder-Bedank-ochtend
Omdat wij zo blij zijn met uw hulp is er voor alle vrijwilligers ook dit jaar weer een
bedankochtend. De kinderen van de Vonder willen u dan bedanken voor al uw hulp in
het afgelopen schooljaar. De bedankochtend is op woensdag 3 juli 2019 van 10.30 u. tot
(ongeveer) 11.55 u., in de speelzaal van onze school.
De inloop is vanaf 10.15 uur met een bakje koffie en wat lekkers.
Wanneer u graag wilt komen wilt u zich dan aanmelden via:
m.vandewal@stgboom.nl,
zodat wij een inschatting kunnen maken hoeveel personen er komen.

Kalender schooljaar 2019-2020
Op dit moment leggen we de laatste hand aan de jaarkalender van het nieuwe
schooljaar. De vrije dagen wil ik hier al wel noemen:

'Kalender' BS de Vonder schooljaar 2019-2020:
Vrije dagen:
Herfstvakantie
Studiedag 1
Kerstvakantie
Studiedag 2
Voorjaarsvakantie
2e Paas-dag
Mei-vakantie
Studiedag 3
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
2e Pinster-dag
Zomervakantie

14-10-2019 t/m 18-10-2019
6-12-2019
23-12-2019 t/m 3-1-2020
5-2-2020
24-2-2020 t/m 28-2-2020
13-4-2020
20-4-2020 t/m 1-5-2020
4-5-2020
5-5-2020
21 + 22-5-2020
1-6-2020
13-7-2020 t/m 21-8-2020

Een kleine wijziging t.o.v. de info die u vorige week ontving via mail: 21-8-2020 is de
laatste vakantiedag van onze zomervakantie volgend jaar. Vorige week gaf ik aan dat dit
24-8 was…moet dus 21-8-2020 zijn.
75 jaar Vrijheid
75 Jaar Vrijheid – wat zegt het jou?
In oktober 2019 vieren we “75 jaar Vrijheid”: op 25 oktober 1944 is Moergestel bevrijd.
Nu 75 jaar later leven er niet meer zoveel mensen die de bevrijding nog hebben
meegemaakt. En wie was aanwezig aan de Reusel vlak bij het toenmalige St.
Antoniusgasthuis, nu het Medisch Centrum, toen de Schotten daar aankwamen en over
de Reusel wilden. Maar de brug was opgeblazen.
De Stichting Herdenking Oorlog en Bevrijding Moergestel is bezig om van de herdenking
van de bevrijding in oktober a.s. een feest van vrijheid te maken. Bij de 50e herdenking
van de bevrijding in 1994 is het monument van Generaal Barber aan de Reusel geplaatst.
Het is het symbool van onze vrijheid die we moeten koesteren. Jaarlijks gedenken we dat
bij het monument en dat zal ook in 2019 gebeuren. Dat doen we nu al 25 jaar lang.
De Stichting Herdenking wil een boekje laten verschijnen bij “75 jaar Vrijheid”. We zijn
op zoek naar verhalen uit de tijd rond de bevrijding en vrijheid. Ook leerlingen van de
basisschool mogen hun bijdrage leveren. Dat kan in de vorm van een verhaal of gedicht
over ‘wat is voor jou vrijheid’? Misschien kunnen je ouders, of je opa en oma je iets
vertellen wat jij op gaat schrijven. Je mag ook een tekening maken over “Vrijheid”. Je
verhaal, gedicht of tekening kun je op school inleveren bij Robb Udo. Die geeft alles aan
ons door. Alles moet binnen zijn op 1 september om het op tijd in het boekje te kunnen
verwerken. Ga maar aan de slag.
Bij voorbaat onze dank, namens de
Stichting Herdenking Oorlog en Bevrijding Moergestel.
Jan Geerts, secretaris Herdenking.

Op de website
Bijlage nieuwsbrief nr.21, zomerlezen Moergestel

Groet,
Team BS de Vonder

