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Warm welkom!
Intussen ben ik alweer een aantal dagen te vinden op De Vonder,
maar misschien is het goed om me eerst eens echt voor te stellen!
Mijn naam is Pim Sigmans en ik heb sinds 1 december het stokje
over mogen nemen van Robb, als directeur van onze prachtige
school. Robb heeft De Vonder aan mij ‘verkocht’ als ‘de leukste
school van Moergestel’. Intussen kan ik beamen dat dit helemaal
klopt! Ik durf zelfs te stellen dat dit nog ver buiten de grenzen van
Moergestel van toepassing is!
Daar mogen jullie als leerlingen, ouders en collega’s trots op zijn
en het is mij een eer om hier vanaf nu bij te horen!
Mocht u mij nodig hebben, dan staat de spreekwoordelijke deur
altijd open. In deze corona tijden helaas iets minder fysiek. Maar
ik ben altijd te bereiken voor vragen, opmerkingen of gewoon om
elkaar beter te leren kennen!

Groetjes,
Pim

Kalender:
Do

23-12

Kerstviering
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23-12
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Corona en zelftesten
Een deel van de zelftesten voor de leerlingen in groep 6 t/m 8 zijn geleverd. Vandaag hebben we aan alle leerlingen in die klassen
alvast 2 zelftesten meegegeven. Deze zijn in principe voor komende week.
Het advies is om twee keer per week preventief een zelftest te doen in deze leeftijdscategorie.
Zodra de andere zelftesten binnen zijn, zullen wij deze aan de leerlingen meegeven.
Voor alle klassen geldt daarnaast ook nog steeds de richtlijn dat, naast de GGD test, nu ook een zelftest mag worden gebruik bij
milde klachten. Vooropgesteld, de richtlijn blijft: ‘Bij klachten, blijf thuis en laat je testen’.
Is de zelftest positief, dan moet er alsnog een GGD test worden aangevraagd.
Is de zelftest negatief, dan mogen leerlingen in principe naar school komen.
Wij willen hierbij nogmaals benadrukken dat het dan gaat om milde of lichte klachten. Anders is het advies nog steeds om thuis te
blijven tot je 24 uur klachtenvrij bent.
Veranderen op school de klachten of zijn deze (te) heftig, dan kan het zijn dat wij vragen uw zoon of dochter op te komen halen.
Natuurlijk heeft dit niet onze voorkeur. Het liefste hebben wij alle leerlingen gewoon op school.
We willen hier echter zorgvuldig mee omgaan, zodat er onderling minimale besmettingen zijn met eventuele klachten en het
onderwijsproces zoveel mogelijk door kan gaan.
Luizen
Omdat er nu tijdelijk geen luizencontroles op school plaatsvinden, willen wij u vragen dit thuis af en toe goed in de gaten te
houden.
Zodra de richtlijnen het weer toelaten, zullen we de luizencontroles weer gewoon op school doen.

Gevonden voorwerpen
Vanaf komende maandag staat er iedere dag van 14.30 tot 15.00 uur (op woensdag van 12.30 tot 13.00 uur) een tafel bij de
hoofdingang met gevonden voorwerken. Mocht u thuis iets missen, dan ligt het misschien hier tussen.
In de kerstvakantie worden alle overgebleven spullen gedoneerd aan een goed doel.

Jooptuin in een nieuw k l e u r r i j k jasje
Herhaalde oproep
Langzaamaan deed na de zomer de herfst z’n intrede; alle reden dus om onze JOOP-tuin weer winterklaar te maken.
Dit houdt meteen in, dat we alweer óver de wintermaanden heen willen kijken naar het volgende groei- bloeiseizoen >
februari/maart 2022.
We willen blijven uitgaan van een gevarieerde beplanting, biodiversiteit en onderhoudsvriendelijke aanleg… En van het optimaal
betrekken van de kinderen!
Vanuit bovenstaande overwegingen willen we het eens anders aan gaan pakken:
•
•

•
•

De tuintjes per klas vervallen en worden samengevoegd tot één grote schooltuin.
(BienekeBolders- en Stanislaustuintjes houden hun bestemming).
Het onderhoud wordt gedurende het hele jaar wekelijks verzorgd door een vaste werkgroep van
vrijwilligers; niet meer aangestuurd door -individuele- leerkrachten.
Dat zijn de vrijwilligers van de huidige kerngroep, aangevuld met minimaal 5 nieuwe vrijwilligers.
De kinderen worden hierbij ingeschakeld, aangestuurd door de werkgroep
De beplanting wordt afwisselender: Vaste bloeiende planten, bloemen, en natuurlijk ook groenten
en zacht fruit. Dat gebeurt in onderling overleg met de betrokkenen.

We zijn m.b.t. onze nieuwe opzet op zoek naar mensen (papa’s, mama’s, opa’s, oma’s ……) die onze groep willen aanvullen.
Denk er eens rustig over na, en laat het ons weten (graag uiterlijk 15 dec. a.s.) als u geïnteresseerd bent.
Dit kan persoonlijk of via een mailtje naar
*Peter Verheijen (p.verheijen@ziggo.nl)
*Juffrouw Helga (h.hehemann@stgboom.nl)

Leesplezier
Plezier in lezen is één van de voorwaarden om taalachterstanden te verkleinen of te voorkomen. Iemand die graag leest zal meer
boeken lezen en dus ook beter gaan lezen. Maar hoe ga je dat bereiken? Alleen is dat lastig, samen naar een bibliotheek levert
meer op.
Wist u dat?
• Kinderen die een kwartier per dag lezen 1000 woorden per jaar extra leren? Dit zorgt ervoor dat kinderen teksten beter
begrijpen en daardoor betere resultaten behalen op school.
• De Bibliotheek is dé plek voor het lenen van boeken, tijdschriften, muziek en films.
Maar wist je dat de Bibliotheek ook allerlei projecten en activiteiten organiseert?
• Dat je via de website van de bibliotheek alle leuke activiteiten kunt bekijken!
• Dat wij een prachtige nieuwe bibliotheek hebben in het centrum van Tilburg in de
lochal. https://www.bibliotheekmb.nl/ https://www.lochal.nl/
• Het helpt bij het begrijpend lezen om eerst de film van een boek te bekijken en daarna
het boek te lezen!
• Er 2x per jaar een Makkelijk Lezen top 25 verschijnt op www.makkelijklezen.nl
• Dat ieder kind van lezen houdt als het boek maar aansluit bij de belevingswereld van het kind.
• Dat lezen de concentratie verhoogt en dit belangrijk is in deze gedigitaliseerde wereld waarin alles vaak bestaat uit korte
snelle informatie.
• Dat lezen goed is voor de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind
• Je dingen beter onthoudt als je ze van papier gelezen hebt? Het blijft natuurlijk handig om via internet dingen op te
zoeken, maar je geheugen wordt er niet beter op.
• Je kind slimmer wordt van rijmen? Rijmspelletjes, aan tafel bijvoorbeeld, zijn niet alleen leuk en gezellig, ze stimuleren ook
de hersenontwikkeling van je kind!
• Een pasje voor bibliotheek gratis is voor kinderen tot 18 jaar.
• Er ook Makkelijk Lezen-boeken of boeken met het Dyslexie-lettertype beschikbaar zijn. (zie andere flyer)
• Er een gratis luisterbieb-app van de Bibliotheek is.
• Alle reden dus om veel voor te lezen en samen te praten!
Een aantal Tips:
-Blijf uw kind voorlezen ook al zit hij/zij in groep 8
-Praat met uw kind over boeken en over de verhalen, stel vragen en ben nieuwsgierig naar de leesbeleving van uw kind. Praten
over boeken verhoogt het leesplezier.
- Probeer niet teveel in te vullen maar laat uw kind zelfstandig vertellen wat haar beleving is over het verhaal en begin je vraag
vaker met vertel eens…

Tentoonstelling:

Moergestel
Kerstdorp

”Kerstfeest: vrede voor iedereen”
Ook voor kinderen? Jazeker, echt voor iedereen. Voor alle mensen van
goede wil. Daarom nodigen wij iedereen uit, van jong tot oud. Alle
mensen die vrede willen.
De tentoonstelling laat zien hoe dat zou kunnen. Het gaat vooral over nu,
deze tijd, de tijd waarin wij leven. Wat kunnen wij nu zelf doen om vrede
te krijgen of te bewaren? Wil jij ook vrede? Doe dan mee! Laat zien dat
jij een kanjer bent en doe de anti pest test. Dat kan in Den Boogaard
(zolder).
De opening van de tentoonstelling is op 18 december om 14.00 uur.
Ook op 19, 22 en 26 december van 11.00-16.30 uur is iedereen welkom.
Den Boogaard (zolder). (Mondkapje verplicht vanaf 13 jaar.).
Stichting Vrienden van St. Jan

KERSTSTALLEN BEKIJKEN!
Dat kan van 19 - 31december, bij voorkeur tussen 13.00 en 16.00 u.
Er is een mooie wandeltocht van ongeveer 5 km door het dorp.
En voor de stoere jongens en meisjes: 20 km op de fiets langs een 20-tal
kerststallen. (Op 25 dec. zijn de meeste niet open!)
Vertrek vanaf Den Boogaard. Daar krijg je een kerstmuts en de route.

POPPENKAST IN KERSTSFEER
Op zaterdag 18 december verzorgt Poppentheater Kris Kras in den
Boogaard weer een spannend avontuur van Jan Klaassen en Katrijn.
Titel: de uitnodiging van de Kerstman
Niet pesten…..maar vrede op aarde….Jan Klaassen heeft de Kerstman
geholpen omdat het Hulpje ziek is. Als dank stuurt de Kerstman een
uitnodiging naar Jan en Katrijn om bij hem op bezoek te komen. Zij
zijn natuurlijk zeer vereerd. Daarom vindt Katrijn dat ze voor de
Kerstman een cadeau moet meenemen. Maar…..Tovenaar Arie
Bombarie leest die uitnodiging ook en hoort van het plan van
Katrijn. Een cadeau lijkt ook wel iets voor hem zelf. Of het cadeau
uiteindelijk toch bij de Kerstman terecht komt…is de grote vraag.
Hoe dat afloopt? Kom maar kijken! GRATIS voorstellingen: om 14.00
uur en om 15.15 uur

DOMINOSTENEN BOUWEN IN KERSTSFEER

Zondag 19 dec. kunnen vanaf 11 u jong en oud deelnemen aan workshops dominostenen bouwen in Den Boogaard.
De kerktoren van Moergestel en een collage van Moergestel Kerstdorp vormen het centrale thema. Het Dutch
Dominoteam uit Asten verzorgt de workshops en bouwt ook een groots finale project. Om 16 uur zal de falldown zijn.
Kom en doe mee. Het is gratis! Een unieke kans om je creativiteit in kerstsfeer te tonen. Dit mag je niet missen!
Organisatie Moergestel Kerstdorp

