
 

 

 

 

Nieuwsbrief 2 
basisschool De Vonder schooljaar 

2021-2022 

8-9-2021 
 

We zijn begonnen: ‘Een kleurrijk schooljaar’!                                                                

 

We kunnen terugkijken op een prima start van dit 
schooljaar. Enthousiaste kinderen, enthousiaste 
leerkrachten, wat wil je nog meer? De vakantieverhalen 
zijn gedeeld, de nieuwe plekken ontdekt en de eerste 
‘echte lessen’ alweer gegeven. Kortom: welkom terug, 
we gaan er een kleurrijk schooljaar van maken! 

Kennismakingsgesprekken:                                                                             
Komende week staan de kennismakingsgesprekken 
gepland tussen kinderen, ouders en groepsleerkrachten. 
Via onze Parro-app kunt u zich t/m morgen, vrijdag 10-9-
2021, inschrijven mocht u dat nog niet gedaan hebben. 

Schoolkalender / Schoolgids:                                                                                    
Als digitale bijlage ontvangt u bij deze nieuwsbrief onze 
schoolkalender. Mocht u een papieren versie van deze 
kalender willen ontvangen, geef dit dan door aan 
meester Thaddé via: t.habraken@stgboom.nl 
 
De schoolgids van dit jaar kunt u op onze website 
terugvinden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Ma 13-9 Start thema 1  

Kennismakings-

gesprekken                           

Wo 15-9 Bouw-

vergaderingen 

Do 16-9 Kennismakings-

gesprekken                          

Di 21-9 Team-

vergadering 

Wo 22-9 MT-vergadering 

Do 23-9 Nieuwsbrief 3 

verschijnt 
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De schoolgids van dit jaar kunt u op onze website terugvinden. 

 
Bereikbaarheid Robb:                                                                                                                                                                                                                            
Zoals het er nu naar uitziet zal Robb per 1-11-2021 aan de slag gaan als meerschools directeur op BS de 
Coppele & SBO Mozaik. Tot die tijd zal hij op maan-, woens- en vrijdag op de Vonder zijn en op dins- en 
donderdag in Oisterwijk. Op die dins- en donderdagen zal juf Anne de directietaken waarnemen. Dat doet ze 
vanuit haar huidige MT-rol en gezien het feit dat meester Stan samen met haar groep 8 draait. Anne kan zich 
daardoor, indien nodig, vrij maken. 
 
 
Informatiebrief:                                                                                                                                                                                                                                   
Eveneens als digitale bijlage ontvangt u bij deze nieuwsbrief de informatiebrief vanuit de groep van uw kind. 
Hierin ziet u de actuele informatie die van belang is voor uw als ouder.  
 
 
Wist u dat…:                                                                                                                                                                                                                                    

- We als school nu ook op Facebook te vinden zijn? 
- U via de Parro-app met de meester/juf kunt chatten om belangrijke dingen door te geven? 
- Groep 8 over 3,5 week al op kamp gaat? 
- Het thema van de Kinderboekenweek 2021 is: ‘Worden wat je wil.’ 
- De Kinderboekenweek op 6 oktober gaat beginnen. 
- Onze thema’s maandag volgende week van start gaan? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel groeten, 

Team BS de Vonder 


