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Op naar Carnaval en de vakantie!
Ineens gaat Nederland snel van ‘het slot’.
Alles lijkt langzaamaan weer mogelijk en zelfs Carnaval kan
(weer bijna) als vanouds gevierd worden.
Daar gaan we volgende week vrijdag met de hele school
zeker een heel mooi feestje van maken!
Daarnaast betekent dit ook dat wij eindelijk weer helemaal
het onderwijs kunnen geven, waar wij als de Vonder voor
staan. Daar hoort u als ouder/verzorger natuurlijk ook bij en
daarom bent u weer van harte welkom!
Verderop in deze nieuwsbrief meer hierover.
Natuurlijk doen we dit wel op een verantwoorde manier.
Want ook al gaat Nederland van ‘het slot’, we hebben
helaas nog steeds veel leerlingen en collega’s die ziek thuis
zijn. We proberen daarom steeds te verantwoorde balans te
vinden in het samen leren, van en met elkaar!
Groetjes,
Pim

Kalender:
Ma 21-02
Di 22-03
Woe 23-02
Vrij 25-02

Groepen 1/2 vrij
Ouderavond
Ouderavond
Carnaval op school
(ook groepen 1/2 )

Bijlagen bij deze nieuwsbrief:
Aanmeldformulier
Workshop Muziek voor Jonger en
Ouder
Speurtocht C.V. de Dorstvlegels

Rondleidingen en inschrijvingen
Ook al duurt het misschien nog een tijdje, toch zijn we al druk aan het puzzelen voor volgend schooljaar.
Heeft u thuis een broertje of zusje dat komend schooljaar 4 jaar wordt? Schrijf ze dan tijdig in!
Het helpt ons namelijk enorm als we dit op tijd weten. Het aanmeldformulier zit in de bijlagen.
Wilt u liever een keertje een rondleiding of kent u iemand die graag een keertje komt kijken?
Dat mag natuurlijk altijd! Geef dit vooral door via p.sigmans@stgboom.nl of bel met 013 – 711 2411
We gaan (langzaam) weer open!
U heeft ongetwijfeld meegekregen dat Nederland weer open gaat. Dit betekent ook dat wij als school eindelijk weer
terug naar ‘normaal’ kunnen en dat u als ouder weer van harte welkom bent!
We willen dit echter graag op een verantwoorde manier doen. Daarom laten we het komende week allemaal nog even
zoals het is, zodat we zo corona vrij als mogelijk de vakantie ingaan.
Na de carnavalsvakantie, als ook echt alle restricties verdwenen zijn, bent u van harte welkom binnen in de school!
Daarnaast willen we dan ook graag laten zien wat we allemaal voor moois doen op de Vonder.
Waar zijn we mee bezig? Waar zijn we trots op? Gewoon een kijkje in de keuken.
Over de manier waarop we dit gaan doen, hoort u binnenkort meer!
Carnaval 2022
Ook dit jaar gaan we er op school een leuk carnavalsfeest van maken.
Vrijdag 25 februari mogen alle kinderen die willen verkleed naar school toe komen.
De kinderen hoeven voor de kleine pauze geen fruit mee naar school te nemen, alleen drinken is voldoende.
Ze krijgen namelijk iets lekkers op school voor in de kleine pauze.
Voor in de lunchpauze kunnen de kinderen hun zelf meegebrachte lunchpakketje opeten/drinken.
Even ter herinnering: maandag 21 februari zijn de kleuters vrij en komen daarvoor in plaats gezellig vrijdag 25 februari
naar school toe.

Mad Science
Mad Science komt volgende week weer voor alle groepen ter introductie een voorstelling geven op school.
Wat betekenen de naschoolse lessen van Mad Science:
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de wereld om
hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en
later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en
experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Donderdag 7-4-2022
Donderdag 14-4-2022
Donderdag 21-4-2022
Donderdag 12-5-2022
Donderdag 19-5-2022
Donderdag 2-6-2022

Starttijd: 14:45 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Inschrijftermijn loopt tot en met:
Deelname bedraagt € 74,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.

Gezocht: Vrijwilligers voor de JOOP-tuin
Waar begin je aan?
Samen met de vaste vrijwilligers van de kerngroep (en ouders, opa’s/oma’s van kinderen uit de groepen
1 t/m 8) de schooltuin onderhouden.
In een jaarrooster komt elke week van het schooljaar een -andere- groep aan de beurt voor werk en/of andere
activiteiten in de schooltuin.
De leerkrachten werven via hun groepsouder(s) een ouder, opa/oma die, in die weken wanneer een bepaalde groep
aan de beurt is, de kinderen begeleiden in samenwerking met de kerngroepleden.
Hoeveel tijd kost het je? Maximaal een uur per week en het is nog leuk ook!
(Bovendien is er vanaf de herfst tot aan de lente weinig te doen in de tuin.)
Twijfel je nog?
Meld je dan vrijblijvend aan voor een informatiebijeenkomst van de kerngroep op
woensdag 9 febr. a.s. om 8.45 uur; op school.
Je kunt je dan een beter beeld vormen bij wat er van je verwacht wordt.
Dan pas beslis je of je mee wilt doen.
(datum en locatie voor de bijeenkomst door de school te bepalen).

Avond4daagse Moergestel
21 tot en met 24 juni 2022

Let’s go! We hebben er voor dit jaar weer vertrouwen in! Iedereen heeft veel kunnen oefenen, dus we hopen op vele
gezellige, sportieve avonden. Noteer de nieuwe data van de 40e editie alvast in je agenda: dinsdag 21 tot en met vrijdag
24 juni 2022. Meer informatie volgt op een later moment.

Lopen jullie met ons mee?

