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KALENDER NOVEMBER 2019
Ma 25/11 • Overleg stuurgroep- 15.00 uur
Di

3/12 • Teamvergadering - 15.00 uur

Do 5/12 • Sint op school
• Nieuwsbrief 9 verschijnt
‘Liefde is net als Sinterklaas. Je moet
er wel in blijven geloven.’

Vr 6/12

• Studiedag team:
alle leerlingen zijn vrij

Parro-App en privacy
Met het gebruik van de Parro-App komen er ook wat
vragen t.a.v. privacy(-voorkeuren). We zullen via diezelfde App begin volgende week daar bij u op terug
komen. U kunt dan zelf uw privacy-voorkeuren aangeven.

Herinnering vrijwillige overblijfbijdrage
Sint-hoekje
Onder de trap bij onze hoofdingang is een fraaie huiskamer
van Sinterklaas ontstaan (met dank aan Magret en Helga).
Onze groepen kunnen daar een kijkje nemen, wat spullen van
Sint aan- schouwen en rondneuzen in zijn huiskamer. We zijn
benieuwd of we Sint zelf ook nog aan gaan treffen?

Op 28-10-2019 heeft u een factuur ontvangen t.a.v.
de vrijwillige ouderbijdrage. Er zijn al een heleboel
betalingen gedaan - waarvoor dank! - een aantal
ouders er nog niet aan toegekomen is om te betalen.
Vandaar deze herinnering!

Donderdag 5 december komt
de Sint om 8.45 uur bij ons op
school aan. Wil iedereen die dag
er rekening mee houden dat het
schoolplein AUTOVRIJ blijft?
Alvast dank!
Kloosterlaan 32 • 5066 AN Moergestel
Telefoon 013 711 24 11
info.devonder@stgboom.nl
www.bsdevonder.net
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Communievoorbereiding Oisterwijk en Moergestel
In januari 2020 starten we met de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie
voor kinderen vanaf groep 4 uit Oisterwijk en Moergestel. Wij nodigen u van harte
uit om naar de informatieavond te komen. Deze is op dinsdag 26 november van
20:00 tot 21:00 uur in het Jozef centrum, Kerkstraat 95a, naast de Petruskerk in
Oisterwijk. Ook als uw kind nog niet gedoopt is, dan bent u van harte welkom. Uw
kind kan ook voorbereid worden op de doop. Op deze informatieavond zal er meer
verteld worden over de inhoud en praktische zaken, zoals het inschrijven, de kosten
en wanneer de lessen gepland zijn. Aanmelden voor deze informatieavond kan via
ehc.moergestel-oisterwijk@jozef-parochie.nl, de contactpersoon is Sigrid Bouman.
In Haaren zijn de voorbereidingen al begonnen, voor informatie kunt u contact
opnemen met Carin van der Heijden (ehc.haaren@jozef-parochie.nl). Meer informatie kunt u ook op onze website vinden www.jozef-parochie.nl.
Graag tot ziens op 26 november, namens de werkgroep, pastoor Francis de Meyer,
Anne Marieke Posthumus en Sigrid Bouman.

Kinderraad Brede School Moergestel
Dinsdag 12-11-2019 is de kinderraad van de Brede School Moergestel
weer bij elkaar gekomen. Vertegenwoordigers van De Vonder, HumanKind en De Bienekebolders hebben zich gebogen over een aantal
onderwerpen zoals ‘drukte in de fietsenstalling, pesten op school, een
gezamenlijke brede-school-activiteit’. T.a.v. ‘drukte in de fietsenstalling’
heeft de kinderraad daarover het volgende te melden:
“Beste ouders,
Jullie weten dat de Bieneke en de Vonder op woensdagmiddag
allebei om 12:30 uit school komen en dat wij met zijn allen tegelijk
de fietsenstalling uit moeten maar dat gaat vaak lastig, omdat de
meeste ouders daar staan. En ook, omdat het aan de kant waar de
brandweer ook zit bijna alle ouders staan. En bij groep 5 en 6
(Vonder) bijna geen ouders staan. Daar komen we dus heel makkelijk voorbij. De kinderraad brede school heeft na gedacht over een
oplossing. Als de ouders plaats maken voor de kinderen die er
langs moet met de fiets en zich een beetje gaan verspreiden dan
komen de kinderen er makkelijk langs, want als jullie op een hoop
staan komen de kinderen er niet zo makkelijk langs.
Hopelijk werkt de oplossing”.

