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‘Lente-kriebels 2.0…’:
Lieve ouders en kinderen van de Vonder,
‘Lentekriebels 2.0….’
Wij hebben mooi nieuws zo vlak voor de vakantie, gróóót nieuws
eigenlijk…
Na een jarenlang traject is het dan eindelijk zover; wij worden papa &
mama!!
Door omstandigheden kan ik geen zwangerschap dragen en daarom
hebben wij hulp van mijn zusje (=heldin); zij is de draagmoeder van
ons kindje.
Wij begrijpen dat dit even gek is, zeker in ons dúrpke ..maar alles
went hoor!

Kalender:

Groetjes,
Thomas en juf Jamy
Di

13-7

Schoolreis
MR-vergadering

Do

15-7

Musical groep 8

Do

22-7
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Vertrek Robb Udo:
Geachte ouders/verzorgers,
Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld wil ik aangeven waarom ik de overstap ga maken naar basisschool de Coppele en SBO
Mozaik.
Ik was zeker niet actief op zoek naar een nieuwe baan en toen ik voorzitter werd van de benoemingsadviescommissie van CoppeleMozaik (om een nieuwe meerschools directeur te zoeken) had ik dan ook zeker niet de intentie zelf voor die baan te gaan.
Gedurende dat traject merkte ik echter dat die functie daar me meer en meer bezig ging houden. Uiteindelijk heb ik in de
meivakantie de balans voor mezelf opgemaakt en besloten de kans te wagen en aan te geven dat ik interesse had in die
meerschoolse functie.
Uiteindelijk is vorige week duidelijk geworden dat ik voorgedragen ben als de nieuwe meerschools directeur en heb ik ja gezegd.
Het heeft me veel hoofdbrekens gekost om na 4 jaar de Vonder alweer te verlaten. Zeker niet uit onvrede, ik rijd nog elke dag met
veel plezier vanuit Tilburg naar Moergestel, maar wel omdat ik deze nieuwe uitdaging simpelweg niet kon laten schieten.
Ik ga zorgen voor een goede afronding van mijn werkzaamheden hier op de Vonder en heb er alle vertrouwen in dat er snel een
nieuwe directeur aangesteld gaat worden.
Robb Udo

Start zomervakantie gewijzigd [HERHALING]:
We zullen de komende zomervakantie voor al onze leerlingen al laten beginnen op donderdag 22-7-2021, 14.30 uur. Dat betekent
dat de leerlingen van onze groepen 3 t/m 8 dus op vrijdag 23-7-2021 ook (net als de groepen 1-2) vrij zijn.
We gebruiken deze vrijdag voor het verhuizen van een 6-tal lokalen. We staan voor een forse interne verhuizing samen met de
Bienekebolders en we gebruiken daar met name die vrijdag voor. Waarom dan? Dat heeft weer te maken met afspraken t.a.v. de
schoonmaak die op 26-7-2021 starten en die we niet kunnen wijzigen.
Een dag eerder vakantie dus voor de groepen 3 t/m 8. Komt u daardoor in de problemen v.w.b. opvang geef dit dan door via
m.vandewal@stgboom.nl. We gaan dan zorgen voor opvang van die kinderen indien nodig.

Vertrek juf Chantal Schetters – komst juf Tineke Wulms:
Juf Chantal Schetters gaat onze school verlaten en start m.i.v. het nieuwe schooljaar op basisschool de Bunders in Oisterwijk. Zij
zal daar haar zij-instroomtraject voortzetten.
We betreuren haar vertrek maar wensen haar tegelijkertijd veel succes en plezier.
De vacature die Chantal achterlaat hebben we gelukkig ook al weer in kunnen vullen. Juf Tineke Wulms, eveneens een zijinstroom-collega, gaat de plek van Chantal naast Kristel innemen.
Tineke zal bij de wisselmiddag aansluiten zodat zij kennis kan maken met haar groep.
De kennismaking met Tineke in de afgelopen dagen geeft veel vertrouwen voor de toekomst en we kijken dan ook uit naar een
mooie samenwerking. Tineke zal zich binnenkort ook via deze nieuwsbrief voorstellen.

(Juf) Kim Otten gaat de vacature opvullen die juf Amy achterlaat:
Hallo allemaal,
voor degene die mij nog niet kennen: ik ben Kim Otten, mama van Guilia & Jayms. Zo blij als ik op de foto hiernaast sta, zo voel ik
me ook over het feit dat ik vanaf komend schooljaar de groep 1-2 van juf Amy mag overnemen. Een plek waar kinderen met veel
plezier naar school komen. Ik ga mijn uiterste best doen om dit samen met de kinderen voort te zetten.
Als juf vind ik het belangrijk dat kinderen zich fijn en veilig voelen in de klas. Dan kunnen ze ontwikkelen en groeien tot wie ze
willen zijn. In dit proces wil ik ze graag begeleiden en aanmoedigen. Samen op ontdekkingstocht naar allemaal nieuwe dingen om
te leren.
Tot snel.

Hoofd-luis-controle-ouders gezocht:
Wij zijn op zoek naar nieuwe ouders/verzorgers die ons komen versterken bij de luizencontrole.
Elke maandag na de vakantie is er op school een luizencontrole om 8.30 uur.
Op elk leerplein is een groepje ouders die de groepen aan dat leerplein controleren.
Als wij elkaar helpen zijn we in een korte tijd klaar.
Wanneer u mee wilt controleren of voor meer informatie kunt u mailen naar m.vandewal@stgboom.nl
Bedankt alvast.

Vakantie-school:

Vakantie-lezen:
Elke woensdag kinderactiviteiten in de Bibliotheek Oisterwijk
(Voor)lezen is heel belangrijk, ook in de vakantie! In de Bibliotheek stimuleren en inspireren
we kinderen om ook in de vakantie door te lezen. Hiermee blijft hun leesniveau op peil of
verbetert zelfs. Kinderen kunnen gratis lid worden van de Bibliotheek. Kom langs of doe mee
aan de activiteiten!
ZIE BIJLAGE!

Schoolreis-info:
Beste ouders,
Hieronder volgt de informatie voor de het schoolreisje op dinsdag 13 juli as. De informatie is onderverdeeld per uitstapje.
Ouderinfo Vossenberg groep 1 t/m 3:
De kinderen worden om 8.30 uur in de eigen groep verwacht en zijn tussen 15.00 uur en 15.15 uur terug op school. Zij gaan aan het
einde van de dag eerst nog even de eigen klas in voor een (hele korte) gezamenlijke afsluiting van de dag. De leerkracht komt met
de groep naar buiten naar de gebruikelijk ophaalplaats.
Wat moeten de kinderen meenemen?
• Heel veel goede zin! Voor drinken, eten en iets lekkers wordt gezorgd.
• Graag dichte schoenen, die ze gemakkelijk zelf aan en uit kunnen doen.
• Eventueel een stoelverhoger MET NAAM als u uw kind op een stoelverhoger vervoerd wilt hebben. Het is
wettelijk niet verplicht.
Ouders die rijden:
• U kunt om 8.55 uur het grote schoolplein op rijden en daar parkeren. Hierna kunt u naar de groep lopen waar u
voor rijdt. We willen u vragen buiten in de buurt van de deur te wachten.
• Terug: graag zien we u om 14.25 uur op de parkeerplaats bij de Vossenberg. Loopt u daarna ook richting de
uitgang. We komen per groep naar buiten. We willen vragen om uw groepje kinderen nog even naar de klas te
brengen.
Ouderinfo Beekse Bergen Safaripark en Speelland groep 4 t/m 6:
De kinderen worden om 8.30 uur in de eigen groep verwacht. Hier krijgen zij een Vonderpolo. Zo zijn de kinderen goed herkenbaar.
Ze zijn om ca. 17.00u terug op school en gaan dan eerst nog even de eigen klas in om de polo's in te leveren en voor een (hele korte)
gezamenlijke afsluiting van de dag. De groep komt op de gebruikelijke plaats naar buiten om opgehaald te worden.
Wat moeten de kinderen meenemen? Graag in een stevige tas die de kinderen zelf kunnen dragen.
• Heel veel goede zin!
• Eten/drinken/iets lekkers voor de hele dag
• Zwemkleding en handdoek
• GEEN geld/telefoons
• Abonnementen. Als er kinderen zijn met een abonnement op de Beekse Bergen, mogen deze 's ochtends bij hun
eigen leerkracht ingeleverd worden. Deze worden de volgende dag weer uitgedeeld in de klas
• Eventueel een stoelverhoger MET NAAM als u uw kind op een stoelverhoger vervoerd wilt hebben. Het is
wettelijk niet verplicht.
Ouders die rijden en begeleiden
• U kunt om 9.25 uur het grote schoolplein op rijden en daar parkeren. Hierna kunt u naar de groep lopen waar u
voor rijdt. We willen u vragen in de buurt van de trappen van de juiste groep te wachten.
• U start met uw groepje in het safaripark.
• Gedurende de dag zijn er twee centrale posten in het Safaripark, te weten bij de overkapping vooraan in het park,
het Safariplein en de speeltuin bij het Kongorestaurant achteraan in het park. Bij elke post zitten leerkrachten van
school.
o Van 10.00-14.45 uur is er een centrale post voorin het park, onder de overkapping op het Safariplein.
o Van 10.00 – 13.00 uur is er een post bij de speeltuin bij het Kongorestaurant achter in het park.
o Vanaf 12.00 uur is er in Speelland een centrale post bij het restaurant.
• U kunt vanaf 12.00 uur wisselen naar Speelland. Het is belangrijk dat u met uw groepje om uiterlijk 14.30u
in Speelland bent.

• Wanneer u het safaripark verlaat om naar Speelland te gaan, heeft u geen uitrijmunt nodig. U kunt binnendoor
naar de parkeerplaats van Speelland. Bij de slagboom meldt u dat u van de Vonder bent en naar Speelland gaat.
• Als u in Speelland aankomt, meldt u zich bij de post bij het restaurant. Hier krijgt u bonnetjes voor een ijsje en een
uitrijmunt voor de parkeerplaats.
• We willen u vragen om het groepje terug naar de groep (trap) te brengen aan het einde van de dag.
• Verzamelen om 16.30 uur bij de uitgang.
• Het telefoonnummer waarop we deze dag bereikbaar zijn is: 013-711241; dit is ons normale schoolnummer en van
daaruit kunnen we snel contact leggen met onze collegae indien nodig.

Ouderinfo Toverland groep 7 en 8:
De kinderen worden om 8.30 uur in de eigen groep verwacht. Hier krijgen zij een Vonderpolo. Zo zijn de kinderen goed herkenbaar.
Ze zijn om ca. 17.30u terug op school en gaan dan eerst nog even de eigen klas in om de polo's in te leveren en voor een (hele korte)
gezamenlijke afsluiting van de dag. Iedereen komt tegelijk naar buiten.
De groepsouder stuurt een bericht in de groepsapp als de bussen bijna terug zijn op school. Houd deze app in de gaten als u een
gerichte aankomsttijd op prijs stelt.
De kinderen mogen in groepjes zonder begeleiding door het park. Op enkele vaste plaatsen staan posten. Deze worden die dag
aan de kinderen verteld.
Kinderen en begeleiders verzamelen om 16.00 uur bij de uitgang bij hun leerkracht en lopen met de groep naar de bussen.
Vertrek 16.15 uur.
Wat moeten de kinderen meenemen?
• Heel veel goede zin!
• Eten/drinken/iets lekkers voor de hele dag
• GEEN geld/telefoons
Vanwege Covid-19 zullen de groepen 7 in één bus zitten en de groepen 8 in één bus. Leerkrachten en begeleiders die in de bus
meereizen worden vriendelijk verzocht een mondkapje te dragen gedurende de reis.

Vakanties en studiedagen in 2021-2022:
Vooruitlopend op de schoolkalender die op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar zal verschijnen ziet u hieronder alvast de
‘vrije dagen’ van 2021-2022:
Herfstvakantie: ma 25 oktober 2021 t/m vrij 29 okt 2021
Kerstvakantie: ma 27 dec 2021 t/m vrij 7 jan 2022
Voorjaarsvakantie: ma 28 febr 2022 t/m vrij 4 mrt 2022
2e Paasdag: ma 18 april 2022
Meivakantie: ma 25 apr 2022 t/m vrij 6 mei 2022
Koningsdag: woe 27 apr 2022
Hemelvaartsdag(en): do 26 mei 2022 en vrij 27 mei 2022
2e Pinksterdag: ma 6 juni 2022
Zomervakantie: ma 25 juli 2022 t/m vrij 2 sept 2022
Studiedagen:
Maandag 27 sept. 2021
Vrijdag 3 dec. 2021
Woensdag 6 april 2022
Dinsdag 7 juni 2022
Donderdag 7 juli 2022

Veel groeten,
Team BS de Vonder

