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Inzet formatie 2021-2022:                                                                                                  
We zijn al enige tijd bezig met de inzet van onze formatie (lees: wie 
gaat in welke groep werken?) voor het nieuwe schooljaar. Daar zijn 
we dit keer extra vroeg mee gestart omdat er nogal wat te gebeuren 
stond. Door het wegvallen van enkele grote subsidies en een 
onverwachte uitstroom van een aantal kinderen bleek bij het 
vaststellen van de begroting 2021 namelijk, dat we voor het 
komende schooljaar minder geld te besteden hebben. 

Concreet betekent dit dat we volgend schooljaar niet meer met de 
huidige 16 groepen kunnen werken maar dat we terug moeten naar 
15 of mogelijk zelfs 14 groepen. Gezien het gemiddeld aantal 
kinderen per groep (gerekend over de hele school) is dat zeker 
mogelijk, echter de aantallen per jaargroep zijn niet altijd even 
‘mooi’ verdeeld. Daardoor werken we nu aan scenario’s voor het 
volgende schooljaar waarin mogelijk combinatie-groepen ontstaan 
of groepen bij elkaar gevoegd worden. Ik wil u daarvan nu al op de 
hoogte brengen zodat het geen totale verrassing is wanneer u de 
definitieve indeling voor het volgende schooljaar te zien krijgt. Ik 
verwacht dat dit medio juni gaat gebeuren.  
 
Waarom zo laat? Dat heeft weer te maken met het Nationaal-
Programma-Onderwijs. Vanuit dat plan is het de verwachting dat we 
behoorlijk wat geld krijgen wat we de komende 2 schooljaren 
kunnen gebruiken, met name voor de inzet van personeel. Dat heeft 
natuurlijk invloed op onze plannen en onze groepsverdeling.  
Het is echter nog niet duidelijk op hoeveel geld we exact mogen 
rekenen vandaar dat we meer tijd nodig hebben om de scenario’s 
voor 2021-2022 te bekijken. 
 
Een complexe puzzel dit keer die we zorgvuldig aan het leggen zijn 
met het team en in overleg met onze MR. Wordt vervolgd… 
 
Benoeming nieuwe bestuurder Stg. BOOM:                                                                                                 
Als bijlage stuur ik een brief mee van onze Raad van Toezicht met 
daarin enkele mededelingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                     

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                       Kalender:         

Ma 19-4 Groepen 1-2 vrije 
dag i.p.v. 23-4 

GMR-vergadering 

Di 20-4 MR-vergadering 

 Vr 23-4 Koningsspelen       
gr. 1 t/m 8 

Di 27-4 Koningsdag: alle 
groepen vrij 

Wo 28-4 Studiedag: alle 
kinderen vrij 

D0 29-4 Nieuwsbrief 21 
verschijnt 

 

 

 

 
 



 
  
 
Koningsspelen 23 april 2021, groepen 1 t/m 8: 
Het is bijna zover, vrijdag 23 april gaan we er met de groepen 1 t/m 8 een feestelijke dag van maken. Iedereen zal met zijn/haar eigen 
groep allerlei leuke, sportieve activiteiten gaan uitvoeren. 
Wij willen jullie dan ook vragen om de kinderen sportief en in stijl naar school te laten komen, denk aan iets oranje, iets 
rood/wit/blauw, maak er iets leuks van!  
Denk aan 'laagjes' bij de keuze van sportieve kleding in verband met het weer; een shirtje, een vestje, een korte/lange broek en 
sportieve, lekker zittende schoenen (géén slippers!). 
Voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 willen we jullie vragen een reserve set kleding en een handdoek mee te geven. 
Alle kinderen nemen zoals altijd gewoon hun eigen drinken, fruit en boterhammen mee naar school. 
Voor extra drinken en een gezonde versnapering op deze dag wordt wel vanuit school gezorgd. 
 
De groepen 7 en 8 gaan deze dag op de fiets vanuit school naar de velden bij Roef. De leerlingen van groep 7 en 8 vertrekken om 
14.30, wanneer de schooldag eindigt, zelf vanuit Roef op de fiets naar huis. Leerlingen van groep 7 en 8 moeten deze dag dus op de 
fiets naar school komen. 
 
De groepen 5 en 6 gaan ook naar de velden bij Roef en doen dat lopend vanaf school. De groepen 1 t/m 4 hebben hun activiteiten in 
en rondom de school. 
 

Jeugd-Vakantie-Week:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Beste kinderen en ouders van Moergestel, 

Hopelijk hebben jullie ons net zo gemist als dat wij jullie gemist hebben! We hopen in augustus 2021 weer als vanouds een leuke 
jeugdvakantieweek te kunnen organiseren zoals jullie van ons gewend zijn! We houden de actuele nieuwsberichten in de gaten en 
voeren eventuele aanpassingen zo snel mogelijk door. Wanneer blijkt dat de jeugdvakantieweek opnieuw op een alternatieve 
manier plaats zal moeten vinden, horen jullie dat zo snel mogelijk van ons. Ondertussen kan je voor meer informatie over JVW in 
Coronatijd kijken op: http://www.jvwmoergestel.nl/jvw-in-coronatijd/  

JVW 2021 zal plaatsvinden van maandag 23 augustus t/m vrijdag 27 augustus. Let op! Dit is niet de laatste week van de 
zomervakantie, maar de een na laatste week! Zorg dus dat je de goede data in je agenda hebt staan. 

Voor €22,50 kun je de hele week meedoen en inschrijven kan vanaf nu! Schrijf je dus snel in via het inschrijfformulier op de website. 
http://www.jvwmoergestel.nl/inschrijven-kinderen/  

Wil jij ook je steentje bijdragen aan een super week vol leuke activiteiten meld je dan nu aan als vrijwilliger en kom ons in de week 
zelf helpen http://www.jvwmoergestel.nl/inschrijven-vrijwilligers/. Ook zijn we altijd op zoek naar sponsoren. Mail voor de 
mogelijkheden naar: sponsoring@jvwmoergestel.nl  

Laten we er met z’n alle weer een fantastisch leuke week van maken! Tot dan! 

Het paarse team. 

 

Broodtrommel-oproep:                                                                                                                                                                                                                
Hoewel we feitelijk afgesproken hebben dat u als ouder over de inhoud van de broodtrommel van uw kind gaat willen we toch 
aangeven dat we in behoorlijk wat broodtrommels nogal wat ‘ongezonde’ zaken tegenkomen. Ons advies: graag zoveel mogelijk 
‘gezonde’ zaken in die fraaie trommels stoppen. 
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Tips vanuit onze leesconsulent: 
 
Schrijven  
• Laat kinderen een brief of een kaartje schrijven naar opa of oma, of iemand die wel een kaartje kan gebruiken. Maak of koop een 
echt kaartje, of doe het digitaal via: https://cor.omapost.nl 
 
  
• Vanaf vandaag is er op de site van Stichting Taalvorming elke dag een nieuwe suggestie vinden voor een Taal thuis opdracht.  Je 
kunt eruit halen wat je kunt gebruiken. Ze hopen dat iedereen er elke dag een beetje vrolijk van 
worden: https://www.taalvorming.nl/taal-thuis 
 
 • Download een officiële lessenserie rondom verschillende teksten die kinderen in principe zelfstandig kunnen 
doorwerken: https://slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/nederlands/peer-response 
 
 
 • Schrijf met je kind een gedicht! Op https://www.poeziepaleis.nl/educatie/primair-onderwijs 
 vind je leuke lesbrieven waar je wel even bij moet helpen, maar die voor zich spreken.  
 
 
• Op internet vind je ook tal van ideeën voor creatieve schrijfopdrachten. Bijvoorbeeld: https://lessenvanlisa.nl/idee-
n/taal/schrijven.htmll 
 
• De Schoolschrijver voor thuis! Creatieve schrijfopdrachten voor thuis: https://www.deschoolschrijver.nl/wat-je-thuis-kunt-doen/ 
Bekijk ook de ideeën van Schoolschrijver Marc ter Horst: https://marcterhorst.nl/blog/meerdan-twintig-schrijf-en-leesideeen-
rondom-het-coronavirus 
  
• Suzanne van Norden geeft in haar blog mooie schrijfopdrachten, voor de onder- midden en bovenbouw. Rondom het 
Coronavirus! https://iedereenkanlerenschrijven.nl/2020/03/16/coronaschrijven-week-1 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Lucinda Bienert  
Leesconsulent/Mediacoach 
Bibliotheek Midden Brabant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veel groeten, 

team basisschool de Vonder 
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