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KALENDER OKTOBER 2019
Zo 27/10 • Herdenking 75 jaar bevrijding
Moergestel - 13.00 uur
Ma 28/10 • Vergadering Stuurgroep
Vonderwijs - 15.00 uur
Mama: ‘Wat ga je vandaag doen?’
Kind: ‘Groeien!’
REKENBANAAN!
Groep 6 is hard aan het oefenen
om de tafelsommen te automatiseren. Dirk krijgt zelfs een
rekenbanaan mee naar school!
Wel eerst even die banaan
uitrekenen voordat je hem
opeet!

Do

7/11 • Nieuwsbrief 7 verschijnt

SPEELGOED/KINDERKLEDING &
ROMMELMARKT ZO 27 OKTOBER - 10.00 - 13.00u
• Entree €1,50 (kinderen tot 12 jaar gratis)
• Kraam ca.2m2: € 10,• Eigen kledingrek ca. 1 m: € 5,Scoutinggebouw den Donk
Bosstraat 1a, Moergestel

Info: rommelmarkt.scouting@gmail.com of 06-34539706
Wilt u zelf liever niet verkopen maar heeft u wel spullen over? Geef ze aan de scouting!
De opbrengst van de gedoneerde spullen komt geheel ten goede aan onze speltakken.
Info: rommelmarkt.scouting@gmail.com

Bezoek van schrijver Tjibbe Veldkamp aan groep 3 & 4
Vanwege Kinderboekenweek is op vrijdag 4 oktober de schrijver Tjibbe Veldkamp op
bezoek geweest. Hij schrijft vooral boeken voor de beginnende lezers en dat sloot prima
aan bij de groepen 3 en 4. Tjibbe heeft boeken geschreven over de avonturen van
‘Agent en Boef’. Hier heeft hij uit voorgelezen en dit samen met de kinderen besproken.
Een aantal boeken zijn door de school aangeschaft en staan nu in de groep/bibliotheek.
De kinderen waren erg enthousiast en deden goed mee!
het was Leuk en
spannend!

Kinderboekenweek

dit is Tjibbe,
de schrijver!
Boef is grappig!
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Factuur overblijven

Sint in aantocht!
Het duurt niet lang meer of de Sint komt
weer in Nederland. Natuurlijk maakt de Sint
en zijn Pieten ook tijd vrij om een bezoekje
aan De Vonder te brengen.
Om de Sint het wat makkelijker te maken
zoeken wij nog ouders die willen helpen
inpakken!
Het inpakken is op woensdagavond 20
november om 19.00 uur in de koffie-kamer
van De Vonder en duurt ongeveer een uurtje.
Wanneer u tijd heeft en het gezellig vindt om
te helpen kunt u zich aanmelden via
ouderraad.devonder@stgboom.nl

Maandag 28-10-2019 zult u via mail
een factuur ontvangen voor de
vrijwillige overblijfbijdrage van dit
schooljaar. Het gaat voor de
kinderen uit onze groepen 1-2 om
een bedrag van € 30,- (per kind per
schooljaar) en voor de kinderen uit
onze groepen 3 t/m 8 om een
bedrag van € 40,- (per kind per
schooljaar). Bent u alvast op de
hoogte.

Herfstwandeling groep 6
Wij zijn vrijdag voor de herfstvakantie
met de honden gaan wandelen.
De wandeling hadden we verdiend met
classdojo. Onze juf zei de hele tijd dat
we voor de 5000 punten gingen maar
we gingen tot 3000 punten. We zijn er
niet ingetrapt.
Er waren veel honden: Sevn, Fendi,
Harly, Noedels, Krikske, Koosje, Aika en
nog een paar.
Dat was allemaal juf Sandra haar idee.
En Harly was ook de hele tijd in de
klas geweest. Hij vond het ook zo leuk.
Het was af en toe hondenweer maar
het was heel gezellig!

De koffie staat klaar!

B E RIC HT VA N D E B IE B
Jeugdboeken reserveren in bibliotheek Moergestel!
Ben je lid van de bibliotheek, maar heb je geen tijd/zin om elke week naar Oisterwijk te gaan om
boeken te kiezen? Wist je dat jeugdleden maximaal drie boeken (online) kunnen reserveren en dat
je deze boeken op kunt halen in bibliotheek Moergestel? Op www.bibliotheekmb.nl kun je via ‘Mijn
menu’ inloggen met je pasnummer en wachtwoord en de boeken reserveren, geef dan bij afhaallocatie bibliotheek Moergestel op en je krijgt een mailtje zodra het boek klaarligt! Veel leesplezier!

Voorleeshalfuurtje in bibliotheek Oisterwijk
Vrijdag 25 oktober 2019 • van 10.00 - 10.30 uur • Gratis
Nu het buiten kouder wordt is het tijd voor een echt herfstverhaal. Voor kinderen
van 0 t/m 4 jaar samen met vader, moeder, opa of oma. Kom je ook?
Neem je herfstschatten mee (mooie bladeren, beukennootjes en kastanjes).
Na afloop van het verhaal kijken we samen naar deze schatten!

Flink veel lenen met gratis jeugdabonnement
Ben je jonger dan 13 jaar? Dan kun je gratis lid worden van de Bibliotheek en kun je heel
veel lenen! Met een Jeugdpas kun je:

Bibliotheek Moergestel
Sint Jansplein 5A, 5066AR Moergestel
013 5132 243

• Jeugdboeken lenen. (Leentermijn: 3 weken, leengeld: gratis)
• Jeugd-dvd’s lenen. (Leentermijn 1 week, leengeld: € 3,00 per dvd.)
• Games lenen. (Leentermijn: 3 weken, leengeld: € 3,00 per game.)
• Verlengen tegen dezelfde kosten als de uitlening.
• Tot drie titels tegelijk gratis (online) reserveren.
• Eén uur per dag gratis gebruikmaken van internet op de publiekscomputers.

Kamp Groep 8 • 2019
het dagboek

Het was superleuk & we gaan dit nooit vergeten!

