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KALENDER SEPTEMBER 2019
Di 10/9 • MR-vergadering vanaf 19.00 uur
Do 19/9 • Nieuwsbrief 4 verschijnt

Regenboogbankje
Jongetje: ‘Als je huilt en tegelijkertijd
lacht, krijg je dan een regenboog op je
gezicht?’

Ons schoolplein kan best wat opgevrolijkt worden!
Wij willen graag een regenboogbankje plaatsen.
Om dat voor elkaar te krijgen zamelen wij
lege (statiegeld) flessen in.
Doe mee! Lever uw lege flesssen in bij de hoofdingang.

Continuerooster & Overblijven
We zijn nu zo’n drie weken aan de slag en merken dat het continurooster ons goed bevalt.
Het overblijven loopt ook prima. Er is behoorlijk wat discussie over de lunch en dan met name
de inhoud van de broodtrommels.

• Ouders zijn verantwoordelijk voor de inhoud van broodtrommel en drinkbeker.
• Als leerkrachten gaan we niet handhaven. Dat betekent ook dat we op voorhand
geen zaken uitsluiten bij de lunch.
• Mocht er regelmatig teveel snoep in de broodtrommel zitten dan spreekt de leerkracht
daarover met de betreffende ouder.
Hier willen we het voorlopig bij laten. We evalueren dit in verschillende geledingen in de komende periode en zullen de uitkomst daarvan met u delen kort voor de herfstvakantie.

De vertrouwens-contact-personen stellen zich voor!
Vanaf nu zijn Juf Jeske van Herck en Juf Jamy Heslenfeld de nieuwe vertrouwenspersonen
van de Vonder. Wij nemen het stokje over van juf Brigitte. De komende weken zullen wij ons
in iedere klas even voor gaan stellen middels een vlog en vertellen daarin wat onze taak is en
wat de kinderen van ons kunnen verwachten.
Bij de hoofdingang is een blauwe brievenbus opgehangen waarin alle leerlingen eventuele
zorgen kunnen delen of vragen kunnen stellen.
Wat onze taak verder precies inhoudt, leest u in de schoolgids, wij zijn er namelijk ook voor u!
Kloosterlaan 32 • 5066 AN Moergestel
Telefoon 013 711 24 11
info.devonder@stgboom.nl
www.bsdevonder.net

SCHOOLJAAR

2019/2020

Valeria Akasakova

Wat mag er nou wel en niet in de broodtrommels en wat mogen kinderen nou wel en wat niet
drinken? Om daar duidelijkheid in te geven hebben we het volgende afgesproken:
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Groepsouders & Ouderraad (OR)
In deze nieuwsbrief geven we graag informatie over de Ouderraad (OR) en de
groepsouders. De werving van onze groepsouders kent tegenwoordig een
bepaalde procedure. We zijn een grote school met 15 groepen, dat betekent
dat er 30 groepsouders nodig zijn. Dit wordt gecoördineerd vanuit de OR.
Omdat het soms lastig was om iedereen goed te informeren en te bereiken
hebben we twee jaar geleden besloten dat we onze Ouderraadsleden bij
voorkeur inzetten als groepsouder om de “lijntjes” kort te houden.

Oproep
We zijn op zoek naar groepsouders voor de groepen: 1/2, 3, 4, 5, 6-juf
Sandra/Marina, 7-juf Danique. Heb je tijd en zin om deze taak te vervullen,
mail dan je naam én de naam én groep van je kind(eren) naar:
ouderraad.bsdevonder@stgboom.nl
We willen de mensen die leerkrachten of OR-leden geappt en gemaild hebben
om zich beschikbaar te stellen als groepsouder, vragen om zich opnieuw aan
te melden.

Versterking OR
Daarnaast zijn we ook op zoek naar versterking voor de OR. Heb je tijd en zin om activiteiten op school mee te organiseren, de
school mee te versieren rondom verschillende feestdagen, hiervoor te vergaderen op enkele woensdagavonden per jaar, met
werkgroepen na te denken over de invulling van de activiteiten, etc. en heb je bij voorkeur nog kinderen in de onderbouw?
Mail dan naar: ouderraad.bsdevonder@stgboom.nl - we horen graag van jullie, bedankt alvast!
Met vriendelijke groeten van de Ouderraad.

BRUSSENGROEP ...weten dat je niet de enige bent!
Als je een broertje of zusje hebt met een beperking, maak je soms andere dingen mee dan je
klasgenoten en vriendjes. In de Brussengroep kun je jouw ervaringen delen met andere kinderen die
ook een broer of zus met een beperking hebben. Brussen is een afkorting van Br(oers) en (z)ussen.
Door de verhalen die je van de andere kinderen hoort weet je dat je niet de enige bent.
Nicole en haar zus Chantal deden mee aan de Brussengroep. Youri, hun broertje
heeft ADHD en autisme. Nicole: “Ik vond het leuk en goed om mee te doen met
de Brussengroep. Door de verhalen die ik van andere kinderen hoorde weet ik
dat ik niet de enige ben. Soms was het best lastig om persoonlijke dingen te
delen. Maar in de Brussengroep luisterde iedereen heel goed naar elkaar. We
gaven elkaar ook tips. Die kon ik thuis meteen uitproberen en vaak werkte dat!".
Moeder Samantha vult aan: "Nicole en Chantal vonden het prettig te merken dat
er meer kinderen zijn met een broer of zus met een beperking. Door de cursus
hebben ze geleerd om zich beter te uiten. Ze kwamen steeds enthousiast
thuis!”.

VOOR WIE IS DE TRAINING?
Kinderen van 8 tot en met 12 jaar die een broer(tje) of
zus(je) met een beperking hebben.
De deelnemende broer of zus heeft zelf geen beperking.
INHOUD VAN TRAINING?
8 bijeenkomsten van 1,5 uur.
Aan bod komt: uitwisselen van ervaringen, praten over
een beperking, aandacht in het gezin en praten over
gevoelens. kringgesprek, theorie, oefeningen, spelletjes,
toneel, dvd, muziek en tekenen.

Meer weten over & opgeven voor de Brussengroep?
Elcke van der Meer (Farent) 06 51 86 66 43 - elckevandermeer@farent.nl
Elly Broekhoven (MEE) 088 465 38 49 - e.broekhoven@meeregiotilburg.nl

