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Herinrichting schoolplein: 

Op maandag 25-10-2021 wordt er begonnen met de herinrichting 

van onze speelplaats aan de voorkant van onze school. Het heeft 

even geduurd maar maandag a.s. worden de bouwhekken als eerste 

geplaatst om voor een veilige omgeving te zorgen tijdens het 

herinrichten. Zoals het er nu naar uitziet zullen de werkzaamheden 

op 18-11-2021 afgerond zijn. Samen met Human-Kind en de 

Bienekebolders denken we ondertussen na over een speciaal 

moment waarop we het vernieuwde schoolplein officieel kunnen 

openen. Ik stuur een paar bijlagen mee ter info. 

 
Inpakavond: 
Wie wil de ouderraad helpen met cadeautjes inpakken voor 2 
december? 
Het inpakken is op woensdagavond 10 november van 18.30 uur tot 
19.30 uur in de koffiekamer van bs de Vonder. 
 
Wij vinden het fijn en gezellig als u ons komt helpen. 
U kunt zich opgeven tot 5 november via mailadres 
m.vandewal@stgboom.nl 
 
Tot dan, groetjes de Or 

 
Muziekvereniging Prinses Juliana: 
Zie bijlage. 

 
Na-schoolse sport: 

Zie bijlage. 

 
Padel Try Out for Kids: 
Zie bijlage 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Vr 22-10 Start herfstvakantie om 

12.00 uur   

Einde thema 1               

Zo 24-10 Herdenking Moergestel 

WO-II, 13.00 u  

Ma 1-11 We beginnen weer om 

8.30 uur 

Hoofdluiscontrole 

Di 2-11 Start thema 2 

Wo 3-11 MT-overleg 

Do 4-11 Teamoverleg 

Ma 8-11 Kanjer-kijkmoment 

Wo 10-11 Kanjer-kijkmoment 

OR-overleg 

Do 11-11 Nieuwsbrief 6 verschijnt 
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Kanjer-kijk-momenten: 

Beste ouders,    

Eindelijk, het kan & mag weer; De Kanjerkijkmomenten staan voor de deur!   

U bent, op één Kanjerkijkmoment, welkom in de klas van Uw kind om een Kanjerles bij te wonen.   

Dit zal zijn op maandag 8 november van 13.45-14.15u òf op woensdag 10 november van 11.45-12.15u.  

Het inschrijven gaat als volgt; Tussen 1 en 3 november chat U (in Parro) de leerkracht van Uw kind en geeft U aan welke dag Uw 
voorkeur heeft.   

Zo kan de leerkracht bijhouden hoeveel ouders aanwezig zullen zijn.  

Per gezin is 1 ouder, verzorger of grootouder welkom.   

 Heeft U meerdere kinderen op school? Per dag is 1 inschrijving mogelijk. U kunt dus tussendoor niet wisselen van groep. Wel kunt 
U zich voor 2 kinderen, op 2 dagen inschrijven. Heeft U 3 of meer kinderen, dan is inschrijven in mei 2022 (voor de 2e ronde) voor 
Uw andere kinderen wenselijk.   

 Noteert U alvast:  

Het 2e Kanjerkijkmoment zal zijn op dinsdag 10 en donderdag 12 mei 2022  

 

Boekenmarkt: 

De boekenmarkt was een groot succes. Er zijn veel boeken verkocht.  

Ook was er veel belangstelling van de ouders.  

De opbrengst is ongeveer 60,00 euro.  

Namens de leerlingen van de Vonder bedankt. 

Juf Brigitte, Leescoördinator 
 

 

 

 

We wensen jullie allemaal een hele fijne herfstvakantie, 

groet, team BS de Vonder 

   


