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WO 11

OR-vergadering

MA 16

Schoolfotograaf

WO 18

Schoolfotograaf

DO 19
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Bericht van de Medezeggenschapsraad (MR)
Elke school heeft een MR waarin ouders (oudergeleding) en
leerkrachten (personeelsgeleding) meepraten over het
schoolbeleid. De MR geeft advies en verleent instemming als
de school het beleid wil veranderen. Op het schoolplein merk
je daar niet direct iets van, maar achter de schermen is de MR
druk in de weer om samen met de schoolleiding te werken
aan structurele optimalisatie en verbetering binnen BS de
Vonder. Zo kunnen we nu melden dat we recentelijk het
schoolplan voor BS de Vonder in de MR hebben kunnen
vaststellen. In dit schoolplan worden de doelen voor de
middellange termijn ten aanzien van onderwijs (vorm) vastgelegd en de manier waarop de school deze wil gaan realiseren.
Mocht je hier meer over willen weten, kijk dan even op de
website!
Daarnaast willen we in de toekomst d.m.v. een jaarverslag op
structurele wijze inzicht geven in de onderwerpen waar de MR
zich het afgelopen schooljaar over gebogen heeft. We houden
jullie op de hoogte.
Mocht je een vraag of opmerking hebben
voor de MR, stuur dan een mailtje naar:
mr.devonder@stgboom.nl.

De Schoolfotograaf!
Op maandag 16 en woensdag 18 maart komt de schoolfotograaf voor zowel individuele foto’s als de groepsfoto naar
onze school. Welke foto’s eerst genomen worden, laat de
fotograaf vaak van de weersvoorspelling afhangen.
We kunnen dus nog niet aangeven wanneer welke foto’s
gemaakt worden.

Samen op de foto
Wilt u de kinderen uit uw gezin ook graag samen op de foto?
Dat kan! Op woensdagmiddag 18 maart tussen 13.15 en
14.45 uur kunt u binnenlopen. Het is dan op volgorde van
binnenkomst. Geef svp van te voren aan te geven dat u komt.
Dat kan op de lijst die in de buurt van de voordeur zal hangen.
Deze lijst hangt er van maandag 9 maart t/m vrijdag 13 maart.
Broertjes/zusjes die niet (meer) op onze school zitten zijn ook
van harte welkom voor deze broertjes/zusjes-foto.

Actie tegen de plastic soep!

Wiljon Brouwers (Voorzitter MR)

Mocht u vragen hebben, stuur dan een mail naar:
ouderraad.devonder@stgboom.nl
met als onderwerp ’schoolfotograaf’.

Kloosterlaan 32 • 5066 AN Moergestel
Telefoon 013 711 24 11
info.devonder@stgboom.nl
www.bsdevonder.net
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Even voorstellen! Nieuwe collega’s /stagiares
Ik ben Chantal Schetters, 36 jaar. In BerkelEnschot is het een gezellige boel met mijn
partner en twee jongens van 5 en 2 jaar.
Na mijn werk in de hulpverlening maakte ik
de overstap naar het onderwijs. Een lekkere
kop koffïe, een goed gesprek, mijn gezin, fijne
muziek, een mooie theatervoorstelling, daar
geniet ik van. Ik speel graag in een musical of
toneelstuk en heb nog altijd de wens om
Chantal Schetters
weer een eigen bandje te starten.
Op dinsdag, woensdag en vrijdag ben ik
onderwijsassistent in groep 3 van juf Lotte en
juf Kristel. Tot ziens op de Vonder!

Renske Dijk

Lotte de Graaf

Beau van Schaik

Ik ben Renske Dijk, 38 jaar en woon met Paul
en onze 2 kinderen in Oisterwijk. Sinds vorig
jaar februari werk ik bij kinderdagverblijf
Mokido en bso De Buitenkans (brede school
Moergestel). Ik volg de opleiding gesp.
pedagogisch medewerkster/ onderwijsassistent. Voor mijn laatste stage ben ik elke
dinsdagmorgen in de kleuterklas van Majella
en Elly.

Ik ben Thijs Swinkels, 23 jaar en ik kom uit
Eindhoven. Ik studeer daar aan de Fontys
Sport-hogeschool. Ik vind het leuk en
belangrijk om mensen aan het bewegen te
krijgen en wil daar graag mijn beroep van
maken. Mijn hobby’s zijn voetbal kijken en
leuke dingen doen met vrienden. Op de
dinsdag en de donderdag ben ik op bs de
Vonder.

Mijn naam is Lotte de Graaf, 19 jaar oud en ik
woon in Biest-Houtakker. Ik zit in het derde
jaar van de PABO. Daarnaast turn ik in de 1e
divisie bij Avanti-Turnivo in Reusel. Vorig jaar
liep ik al stage op de Vonder en kom nu op
dinsdag weer voor een stage van de minor
bewegingsonderwijs die ik ga volgen. Ik heb
er erg veel zin in!

Mijn naam is Anouk van Leeuwen, 21 jaar en
woon in Berkel-Enschot. Ik zit in het eerste
jaar van de ALO (gymdocent) Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. Naast mijn studie
werk ik bij camping Klein Oisterwijk, in de
bediening en bij het recreatieteam. Buiten dit
werk en mijn opleiding hockey ik ook graag bij
Berkel-Enschot.
Anouk van Leeuwen

Mijn naam is Beau van Schaik, 22 jaar, woon
in Den Bosch en heb het allerleukste zoontje
van bijna 7 maanden. Ik ben gestart met de
Pabo, in flexibele deeltijd en ga mijn droom
waarmaken: ik word leraar! Ik loop elke
dinsdag stage bij groep 3 van juf Gaby en ik
heb er heel erg veel zin in.

Ik ben Amber van der Looij,19 jaar, woon in
Eindhoven en studeer aan de Fontys Sporthogeschool-ALO om gymdocent te worden.
Mijn hobby’s: natuurlijk PSV kijken en gezellig
iets drinken met mijn vrienden. Mijn sporten:
badminton, hardlopen en obstakelruns. Fijn dat
ik op deze gezellige school stage mag lopen
en ik hoop op veel mooie momenten!
Amber van der Looij

Welkom op De Vonder en wensen jullie een fijne tijd!

Thijs Swinkels
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Hij staat er weer! De witte Kledingcontainer
Wat kunt u allemaal inleveren:
Altijd spullen van de 1e eigenaar en zoveel mogelijk heel.
Alles zoals altijd s.v.p. in zakken en/of tassen.
• onder- en bovenkleding, shirts, broeken, kousen etc.
• dames-, heren-, en kinderschoenen, laarzen, gympen,
slippers, sandalen.
Indien mogelijk de schoenen met de veters aan elkaar binden en
graag in aparte zakken en/of dozen aanleveren.
• handdoeken, theedoeken, washandjes
• jassen, jacks en riemen
• dassen, hoeden, petten, tassen
• gordijnen, vitrage (mits heel en zonder haken)
• lakens, slopen, dekbed overtrekken, dekens
• oude mobiele telefoons & cartridges/toners.
Wat kunt u NIET inleveren:
GEEN (dons)dekbedden en kussens! Kringloop- of
rommelmarkt kleding Kapotte en/of natte kleding, gordijnen,
lappen stof en handdoeken.

