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Ik weet zeker
dat ik je

K A L E N D E R J A N UA R I 2 0 2 0
MA 6

We gaan weer van start!

DO 19

Nieuwsbrief 11 verschijnt

met Kerstmis!

Kerstgezinsviering

Op dinsdag 24 december is er om 17:00 uur een
Kerstgezinsviering in de kerk St. Jans Onthoofding.
Voor deze viering zoeken we nog kinderen die willen
helpen, door te collecteren, de gave aan te reiken of
een stukje te lezen. Vindt je dit leuk? Laat papa of
mama even een mailtje sturen om je aan te melden:
secretariaat@jozef-parochie.nl

De allerbeste wensen
namens

het team van BS de Vonder

Kloosterlaan 32 • 5066 AN Moergestel
Telefoon 013 711 24 11
info.devonder@stgboom.nl
www.bsdevonder.net

SCHOOLJAAR

2019/2020
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KerstKnutsel!
Knip het rondje uit
en plaats een foto
van je mooiste
kersthoofd.
Happy X-mas!

Te koop: Prachtige Air-hockey-tafel! Met de komst
van ons continurooster wordt onze Air-hockey-tafel
niet meer gebruikt. Jammer om hem ongebruikt te
laten staan dus mocht u interesse hebben?
Neem dan contact op met Robb.

Air-hockey-tafel
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Kerstviering * 2019

Kerst

terugblikje...

Wat was het een gezellige en sfeervolle kerstviering!
De markt - met veel knap geknutselde kerstcadeau’s! werd drukbezocht.
Alle lof en dank aan de Vonder collega’s en Vonder
ouders die zich ingezet hebben en er voor
gezorgd hebben dat alles soepeltjes is
verlopen.

de opbrengst...
De opbrengst van de kerstmarkt is natuurlijk voor
onze goede doelen, te weten…

€ 923,56

Het bedrag wordt verdeeld onder drie
verschillende doelen. Voor de onderbouw
is dat: St. ‘Jarige Job’
voor de middenbouw:
St. ‘Kinderen van de voedselbank’
voor de bovenbouw:
St. ’Gijsje Eigenwijsje’

Hartelijk dank!

